Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Szakiskola,
Diákotthon, Gyermekotthon és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800. Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36.
tel/fax: 62- 246-074, E-mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu

és tagintézményei
1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye
6600. Szentes, Deák Ferenc u. 52-54.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.

3. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
6900 Makó, Vásárhelyi utca 1-3.

4. Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, a
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
6725 Szeged, Bécsi krt.38.

Pedagógiai Programja

2011.

Tartalomjegyzék:
Bevezetı

2. oldal

Intézményünk története

6. oldal

Az intézmény önmeghatározása

10. oldal

I. Nevelési program

12. oldal

1. Az iskolában folyó nevelı- oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

13. oldal

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

45. oldal

3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

59.oldal

4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı
pedagógiai tevékenység

67. oldal

5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység

71 oldal

6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

76. oldal

7. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását
segítı program

83. oldal

8. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység

98. oldal

9. Pedagógiai program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi
feltételek, a nevelı-oktató munkát segítı eszközök és
felszerelések jegyzéke
101. oldal
10. A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus
együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei

160. oldal

11. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programjai

169. oldal

II. Helyi tanterv

270. oldal

III. Szakiskolai program

536. oldal

IV. Kollégiumi pedagógiai program

919. oldal

V. Alapfokú mővészetoktatás

935. oldal

VI. Gyermekotthoni és lakásotthoni szakmai program

1301. oldal

1

Bevezetı
Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. május 27.-i ülésén, a 108/2011. (V.
27.) Kgy. sz. határozatával elfogadta a közoktatási intézmények feladatellátásának
átszervezési koncepcióját:
„Csongrád Megye Közgyőlése „A Csongrád Megyei intézményrendszer átszervezésének
koncepciója” tárggyal 10/2011. (I. 28.) Kgy. határozatott fogadott el, amelynek megfelelıen
összevonásra kerülnek a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı sajátos nevelési
igényő gyermekek, tanulók szegregált és/vagy integrált nevelését-oktatását ellátó
intézmények.
A határozat elıkészítésénél fı szabályként rögzítették, hogy az összevonás következtében a
feladatellátás jelenlegi színvonala nem csökkenhet, és az átszervezést követıen egyetlen
intézményegységet sem lehet bezárni.
Az elfogadott koncepció alapján a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.)
beolvadással a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola (székhely: 6800
Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36.) tagintézményévé válik az Államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 96. §- a alapján.
Az új, összevont intézmény neve Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lesz, hódmezıvásárhelyi székhellyel.
A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szegregált és/vagy integrált nevelését-oktatását
ellátó intézmény 2011. augusztus 01.-én az alábbi szakmai egységekbıl jött létre:
1.1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon,
mint székhelyintézmény,
1.2. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, mint
Tagintézmény,
1.3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Csongrádi Tagintézménye,
1.4. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, mint Tagintézmény”

Az intézmény rövid neve:
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola
Székhelye:
6800 Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36. (6801. Pf:29)
Székhely további telephelyei:
6800 Hódmezıvásárhely, Klauzál u. 12.
6800 Hódmezıvásárhely, Simonyi utca 6.
Telefon/fax: 62-246-074, 62-241-040, E-mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
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Létrehozásának éve:
1951.
Alapító szerv:
Csongrád Megye Önkormányzata, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Irányító szerv:
Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Fenntartó neve, székhelye:
Csongrád Megye Önkormányzata, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33.§ (1)
bekezdés b) pont),
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 20 § (1) bekezdés
a),b),c),e),f), és g) pont)
Mőködési köre:
Csongrád megye
Az iskola OM azonosítója:
038484
A 2011. augusztusi módosított pedagógiai program benyújtója:
Megyesi Istvánné igazgató

Tagintézményei:
1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Tagintézménye,
Rövid neve:
Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola
Tagintézménye
Tagintézmény-vezetı:
Pótári Tímea

Telephelye, postacíme:
6600 Szentes, Deák Ferenc utca 52-54.
Telefon/fax: 63- 444-188, E-mail: igazgato@rigosuli.sulinet.hu
2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Csongrádi Tagintézménye
Tagintézmény-vezetı:
Petrityné Zsótér Erika
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Telephelye, postacíme:
6640 Csongrád, Kereszt tér. 1.
Telefon/fax: 63-483-709 E-mail: rigotag@tanet.hu
3. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Szakiskola Tagintézménye
Rövid neve:
Pápay Endre Általános Iskola, és Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Szakiskola Tagintézménye
Tagintézmény-vezetı:
Vargáné Szalados Klára
Telephelye, postacíme:
6900 Makó, Vásárhelyi utca 1-3.
További telephelyei:
6900 Makó, Ráday u. 5.
6900 Makó, Szent Lırinc u. 6.
Telefon: 62-212-855
fax: 62-209-457
E-mail: igazgato@papayendre.hu
4. Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, a Kozmutza Flóra
Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
Rövid neve:
Klúg Péter Általános Iskola és Diákotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Szakiskola Tagintézménye
Tagintézmény-vezetı:
Horváth Norbert
Telephelye, postacíme:
6725 Szeged, Bécsi krt.38.
Telefon: 62-547-192
fax: 62-547-180
E-mail: norbih@t-online.hu
Alapfokú mővészetoktatási intézmény
Tagozatvezetı:
Dóczi Tamásné

Székhelye:
6725 Szeged, Bécsi krt.38.
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További telephelyei:
6800 Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36.
6800 Hódmezıvásárhely, Szék u. 5.
6600 Szentes, Deák F. u. 52-54.
6723 Szeged, Sólyom u. 4
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.

A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményben változatlanul a szegregáltan
oktatható, különbözı fokban fogyatékos gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, fejlesztése
folyik szakértıi javaslatra.
Pedagógiai programunkat, helyi tanterveinket meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési
igényő tanulókat nevelünk.
Az alapdokumentum tartalmazza célkitőzéseinket, feladatainkat, képzési rendszerünket.
Iskolánk nevelési programjában a személyiség és közösségfejlesztés, a tehetséggondozás, a
tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatjuk mellett nagy hangsúlyt fektetünk az
iskolában folyó nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési, minıségbiztosítási
rendszerére.
Megfelelı személyi és tárgyi feltéteket, szolgáltatásokat biztosítunk neveltjeink számára.
A székhelyintézmény Csongrád megye egyetlen tiszta profilú, sajátos nevelési igényt tekintve
értelmileg akadályozott – középsúlyos értelmi fogyatékos- tanulókat ellátó intézete. A
gyermekek oktatása és nevelése hároméves kortól a törvényben meghatározott korig, óvodai,
általános iskolai és készségfejlesztı speciális szakiskolai keretben. Ebben az iskolában a
NAT- ban megfogalmazott mőveltségi anyagot közvetlenül átvenni nem tudtuk, de az
iskolatípusunkban folyó nevelés a társadalmi beilleszkedést segítı alapprogramon keresztül
kötıdik minden olyan emberi érték kialakításához, amit a NAT megjelölt.
A makói, a szentesi és csongrádi (szakiskolai tagozat nincs) tagintézményeinkben a tanulói
tanulásban és értelmükben akadályozottak, a szakiskolában pedig enyhe értelmi fogyatékos
és/vagy a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő
tanulókat oktatunk. A csongrádi intézményben 2010. szeptemberétıl ismét mőködik óvodai
csoport.
A szegedi tagintézmény tanulói hallássérültek, illetve tanulásban akadályozottak. A csongrádi
tagintézmény kivételével, minden intézményünkben ellátjuk a Alapító Okiratban kijelölt
terület korai fejlesztésre szoruló gyermekeit. Hódmezıvásárhelyen 2006., Makón 2007.,
Szentesen 2010. szeptemberétıl fejlesztı iskolai csoportot indítunk. Az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátásába a makói és szegedi
intézmény kapcsolódik be. Az utazótanári szolgálat mőködtetésével a sikeres integrációt
segítjük elı.
A székhelyen a gyermekvédelmi szakellátások keretében különleges ellátást biztosítunk az
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, ill. utógondozói
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ellátásban részesülı fiatal felnıttek számára. A makói és a szentesi tagintézményünkben a
különleges ellátás mellett otthont nyújtó ellátást is biztosítunk. Ezekben az intézményekben a
gyermekvédelmi egységekhez nevelıszülıi hálózat is kapcsolódik.
Nevelı oktató munkánkat a NAT és a Fogyatékos Tanulók Iskolai Oktatásának Tantervi
Irányelve, és a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatásának irányelve
alapján végezzük. Lehetıséget adunk az életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges
ismeretek elsajátítására.

Intézményünk története
Kozmutza Flóra székhely:
Az intézetünk 1951-ben alakult.
Három épületegyüttesbıl áll: a fı épület a Kutasi út 34-36. sz. alatt található, melyhez további
két telephely is tartozik a Simonyi u. 6. sz. alatt épületegyüttes és a Klauzál u. 12. sz. alatti
gyermekotthon. Az épületek egyes részei különbözı idıben épültek. A legrégebbi része több,
mint 100 éves vályogfalú épület. Különbözı célokat szolgáló magánházakból alakult át
iskolai feladatok ellátására, mivel 1951-ben a Közoktatási Minisztérium kapta meg
gyógypedagógiai intézmény céljára.
Kezdetben közös igazgatás alatt mőködött a Nagy Sándor utcai Gyógypedagógiai (Aranyossy
Ágoston Iskola) Iskolával. 1957-ben vált szét a két intézet.
Az 1969-70-es tanévtıl kezdıdött meg az intézetben az imbecillis és debilis gyermekek
különválasztása. Ez a szelekció 1972-ben fejezıdött be, azóta az intézet csak középsúlyos
értelmi fogyatékos gyermekek oktatásával foglalkozik 16-17 tanulócsoportban.
1972-ben jött létre intézetünkben a gyógypedagógiai óvoda, két csoporttal.
1974-ben az intézet 140 férıhelyes volt. 110 iskolás és 30 óvodás helyet tartottunk nyilván. A
dolgozók összlétszáma ekkor 69 fı volt.
A középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatására való végleges áttérés után csökkentették a
zsúfolt épületben a tanulói férıhelyek számát és ugyanakkor a feladatok megváltozása miatt
növekedett a dolgozók összlétszáma 80 fıre (új munkakörök: ápolónık, éber éjszakások,
dajkák).
1992-ig 3 – 16 éves korú középsúlyos értelmi fogyatékos –imbecillis- gyermekeket neveltünk,
oktattunk óvodai tagozaton, általános iskolai 1 – 8. osztályokban és munkára felkészítı
csoportban. (Az 1998/1999-es tanévben indult 1. osztálytól kezdıdıen 18 éves korra
emelkedett a tankötelezettségi korhatár. A kerettantervek bevezetése utáni idıben, a 9-10-1112. osztályok bevezetésével 24 éves korig is kitolható a sajátos nevelési igényt tekintve
értelmileg akadályozott - középsúlyos értelmi fogyatékos- tanulók iskoláztatásának ideje.)
Intézményünk –a sajátos arculat, az intézménykép formálása, erısítése okán – 1999-ben
felvette Kozmutza Flóra gyógypedagógus, pszichológus, francia-német-magyar szakos
középiskolai tanár nevét. A névfelvétellel tiszteletünket fejezzük ki a neves szakember
értelmileg akadályozott embertársaink érdekében folytatott erıfeszítései elıtt.
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2006-os tanévben indult a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása.
Tanulólétszámunk évek óta 150-160 között mozog. Dolgozói létszámunk 111,35 fı (szakmai
91,1 fı, nem szakmai létszám 18,25 fı).
Tanulóink nagy része bentlakó, kis része bejáró.

Rigó Alajos tagintézmény:
Szentes városában 1948 óta beszélhetünk gyógypedagógiai nevelésrıl. Ebben az idıben
körülbelül 30 speciális nevelési-oktatási módszereket igénylı gyermek részére biztosítottak
ellátást szegregált formában.
Az 1960-as évekre a speciális megsegítést igénylı gyermekek száma már 50-60 fı között
volt, nevelésük-oktatásuk a Horváth Mihály utcai Kisegítı Iskolában történt.
1972-ben megyei fenntartás alá tartozó leány nevelıotthon jött létre a városban.
1994-ben a szentesi leány nevelıotthon és Kisegítı Iskola, valamint a csongrádi fiú
nevelıotthon összevonásával –Csongrád Megyei Közgyőlés Általános Iskolája és Diákotthona
néven- új intézmény jött létre.
1999-ben felvette Rigó Alajos iskolaigazgató, gyógypedagógus nevét.
Az új intézmény létrejöttével a Csongrádon mőködı, szintén megyei irányítás alá tartozó
Kisegítı Iskola tanulólétszáma alaposan lecsökkent. 1996-tól gazdaságilag és oktatásügyileg
is a szentesi intézményhez csatolták, annak telephelyeként mőködött tovább.
A fenntartó megyei önkormányzat alapító okiratában feladatellátás bıvülése folytán óvodai
csoport mőködtetésére került sor középsúlyos értelmi fogyatékossággal élı gyermekek
számára.
Szintén feladatellátás kibıvítése következtében 2004/2005 tanévtıl az iskola ellátja a
középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók nevelését-oktatását is.
2010. szeptember 01-tıl a fejlesztı iskolai oktatás is bevezetésre került.
Tanulólétszámunk 160 körül mozog. Dolgozói létszámunk 104,5 fı (szakmai létszám 88,7 fı,
nem szakmai létszám 15,8 fı).

Csongrádi tagintézmény:
A gyógypedagógiai nevelés már az 1920-as években kezdetét vette Csongrádon, bár ekkor
még csak fogyatékos gyermekeket oktató osztályok mőködtek.
A Csongrádi Gyógypedagógiai Iskola 1953-tól mőködik. Létrejöttekor állami fenntartású
volt. 5 tanterem, iroda, ebédlı, fürdı mőködött az iskola épületében. Valamint 400
négyszögöles kert tartozott hozzá.
Az 1980-as évek elején felújították, valamint új épületet építettek hozzá. Az évek folyamán
többször megváltoztatták a nevét.
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1982-ben a felújítás után már 9 osztályteremben összesen 150 férıhely állt a tanulók
rendelkezésére. Ebben az évben alakították ki a 40 gyermeket befogadó nevelıotthont is,
melyet 1983-ban az iskolához csatoltak. Az intézmény ettıl kezdve megyei fenntartás alá
került.
1994-ben Szentesen felépült az új általános iskola, valamint nevelıotthon. A csongrádi
nevelıotthonos fiúk átkerültek az új intézménybe. Csongrádon a helybeli és Csongrád
környéki gyermekek maradtak. Ennek következtében az iskola létszáma a felére csökkent.
Ettıl kezdve összevont osztályok szervezésére volt szükség. Két tanévig speciális szakiskolai
képzéssel bıvült az oktatás, amely sajnos az érdeklıdés hiánya miatt 1996-ban megszőnt.
Ugyancsak ettıl az évtıl az iskola már oktatásügyileg is a szentesi intézményhez tartozott,
annak telephelyeként mőködött tovább.
A helyi igényeknek megfelelıen néhány évig óvodai csoport is mőködött az iskola mellett,
mely a városi fenntartású Bökényi Óvodában kapott helyet 2003/2004-es tanév végéig.
2004/2005- ös tanévtıl az iskola enyhe fokban értelmileg akadályozott gyermekek mellett
külön tanulócsoportban a középsúlyos értelmileg akadályozott gyermekek nevelését-oktatását
is ellátja.
A gyermeklétszám hirtelen csökkenése miatt az iskolaépület nagynak bizonyult. Az épület
földszinti részét használatba vette a Humán Kft, azóta az iskolai oktatás az emeleten folyik.
2007. augusztus 01-tıl önálló tagintézményként mőködik.
2010. szeptember 01-tıl a sajátos nevelési igényt tekintve enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek óvodai nevelése ismét elindul az iskolai épületében.

Pápay Endre tagintézmény:
Makó városában 1948. szeptemberére nyúlik vissza a sajátos nevelési igényő gyermekekrıl
való intézményes gondoskodás. 2 kisegítı osztály (32 fıvel) mőködött az akkori Deák Ferenc
és Szegedi utcai Általános Iskolában. 1950 novemberében már önálló épületet is biztosítottak
a gyermekek nevelésére-oktatására, a régi kollégiumi épület egyik helyiségében, mellyel egy
idıben háromra szaporodott a kisegítı osztályok száma. Az igények növekedésével 1951.
március 1-vel önálló gyógypedagógiai iskolává szervezıdött az intézmény, Állami
Gyógypedagógiai Iskola néven. Tanulócsoportok száma 3, pedagógusok szám 3, a
növendékek száma pedig 71 fı volt.
Ezután évrıl évre nıtt a szakmai kérdésekkel kapcsolatos és az intézménnyel szemben
támasztott konkrét társadalmi igény. 1954 szeptember elsejétıl az iskola bentlakásos
intézménnyé fejlıdött: Az 1954-55-ös tanévben mőködését, mint 40 fıs Gyógypedagógiai
Nevelıintézet kezdte meg. A 6 pedagógus, 3 gyermekfelügyelı, 7 technikai dolgozó
fáradságot nem ismerve teremtettek a növendékek számára derős otthont. 1959 szeptember 1tıl a volt Béke utcai bölcsıdében Gyógypedagógiai Gyermekotthon kezdte meg mőködését
két óvodai csoporttal, amely szakmai irányítás szempontjából az intézethez tartozott.
Az 1948-ban elindult fejlıdés fontos állomása volt az 1988-as év, amikor – 3 éves beruházás
és építkezés eredményeként – átadásra kerül a felújított, kibıvített iskolaépületünk és az új
diákotthonunk, sportpályánk. E beruházással megteremtıdtek az óvodás, általános iskolás
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korú gyógypedagógiai megsegítést igénylı gyermekek fejlesztésének és nevelésének ideális
körülményei.
Ezek a körülmények segíthetik a már korábban kialakított és napjainkban is jellemzı
intézményi szerkezeti felépítés és tartalmi munka továbbfejlesztését. 1994-ben szakiskolai
képzést indítottunk, amelyre méltán vagyunk büszkék.
Az iskola mellett mőködı diákotthonunk 1998. januárjától diák- és gyermekotthonként
mőködött. Gyermekotthonunkban a gyermekvédelmi szakellátások keretében otthont nyújtó
ellátást biztosítunk az ideiglenes hatállyal elhelyezett átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıttek számára.
Kollégiumunkban az intézménytıl távolabb élı tanulóinknak nyújtunk teljes körő ellátást.
1999. júniusában vettük fel egykori igazgatónk, Pápay Endre nevét. Az ı emlékét, nevelési
elveit sok hagyománnyal igyekszünk megırizni.
A nagyléptékő befogadó képességő gyermekotthonunk kiváltása 2002-ben kezdıdött el,
lakásotthoni ellátási formák kialakításával. Jelenleg négy lakásotthonunk mőködik, kettı
külsı családi házban, kettı pedig intézményünk diákotthonában. 2006. január 1-tıl
nevelıszülıi hálózatot is mőködtetünk.
Büszkék vagyunk gyakorlókertünkre, jól felszerelt szakiskolai tanmőhelyeinkre.
Dolgozói gárdánk magas színvonalon, nagy empátiával, kimagasló gyermekszeretettel végzi
munkáját.

Klúg Péter tagintézmény:
1901-ben Klúg Péter vezetésével nyitotta meg kapuit, melynek rendeltetésérıl az alapító így
nyilatkozott:
"A hallás elvesztése következtében némává lett gyermekeket beszélni megtanítsa, ıket
erkölcsösen és hazafiasan nevelje, s mindazon közhasznú ismeretek birtokába juttassa,
amelyek a gyakorlati életben leginkább szükségesek."
Az iskola célkitőzése – a meglévı hallásmaradvány maximális kihasználásán alapuló
beszédtanítás – majd 100 év elmúltával is idıtálló. Elérése a legmodernebb technikai, orvosi,
szurdopedagógiai eljárások alkalmazásával egyre inkább realizálódik.

A tagintézmény törekvései a legmesszebbmenıkig találkozik a szülıi igényekkel; közös
erıfeszítéssel biztosítani gyermekeiknek a beszédet, melynek birtokában teljes értékő életet
élhetnek
A tagintézmény mottója is ezt fejezi ki:
„Élünk és megélünk sok mindent. A nyelvünk velünk él. Életünknek nagy részét jelenti. Segítsd
a gyermeket, hogy a nyelv az ı életének is részévé legyen…” (Giovannini)
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Garancia erre a pedagógusok magas szintő felkészültsége. A nevelıtestület hitvallásánál fogva
hosszú ideje nagy hangsúlyt helyez a hallássérült kisgyermekek mind korább életkorban
megkezdett hallás- és beszédfejlesztésére. Ennek keretében a szülı is azonnali segítséget
nyújthat gyermekének.
A sikeres fejlesztés utat nyithat a szegregált oktatás elkerüléséhez.
Az óvodai, iskolai életet továbbra is jellemzi az átjárhatóság. Hazánkban elsık közt kezdte
meg integrációs tevékenységet a Klúg Péter tagintézmény, melyet a mai napig sikeresen
folytatnak. Eredményeiket bizonyítja, hogy integrált tanulóik megállják helyüket a " hallók "
világában.
Mivel az intézmény regionális feladatot lát el, a távolabbi településekrıl érkezık hét közbeni
bennlakásra kényszerülnek. A családtól való elszakadás traumáját ellensúlyozandó a
diákotthon változatos tevékenységformákat kínál.
Hagyományaik, ünnepeik az otthonosság, a bensıség élményét adják.
A székhely és a tagintézmény esetében is fennáll a szegregált oktatás szükségessége, ezen a
területen a gyermeki individualitás sokrétőségébıl kell kiindulnunk. Fontos alapelv, hogy
pedagógiai prognózisának megfelelıen minden gyermek a neki megfelelı oktatásban
részesüljön.
A pedagógus feladata, hogy tanítványai egyedi nevelési, tanulási és fejlesztési igényeit
felismerve úgy adaptálja a tananyagot, hogy azt valamennyi gyermek elsajátítsa.
Nevelési - oktatási munkánk eredményességét igazolják tanulóink tanulmányi, mővészeti és
sportversenyeken elért kiemelkedı teljesítményei.

Az intézmény önmeghatározása
A intézményünkbe a tanulók Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság
szakvéleménye, a szegedi tagintézménybe pedig a Hallássérültek Országos Rehabilitációs
Szakértıi Bizottsága szakvéleménye alapján kerülnek.
A beiskolázási körzetek az alábbiak:
A hódmezıvásárhelyi Kozmtza Flóra székhely és a makói Pápay Endre tagintézmény, a
szentesi Rigó Alajos tagintézmény, csongrádi tagintézmény Csongrád megyei beiskolázási
területő, míg a szegedi Klúg Péter tagintézmény Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megyébıl
is fogad tanulókat.
Iskolafilozófiánk, öndefiníciónk kiindulópontja, „vezérlıje” a gyermek. Egyéni arculatunk
legfıbb jellemzıje az, hogy gyermekeink sajátos nevelési igényőek, értelmükben és
tanulásukban akadályozottak, illetve hallássérültek. Ezért intézményünk tanulói biológiaipszichológiai – szociológiai – szociális tulajdonságaik alapján különleges gondozást
igényelnek, melyek indokai:
- az életkori sajátosságok részleges módosulása
- az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges kiesése
- lassúbb ütemő és alacsonyabb szintő fejleszthetısége
- az iskolában kapott ismeretek szőkebb köre
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Mindezek sajátos fejlesztı, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai
eljárások alkalmazását teszik szükségessé.
Pedagógiai programunk alapja egy olyan értékrend, amelyet tantestületeink minden tagja
fontosnak tart oktató – nevelı munkájában. Ezek az értékek megjelennek programunk
minden részterületén, és mindig a gyermeki szükségletek kielégítését szolgálják a társadalom
elvárásainak is eleget téve.
Célunk, hogy olyan oktató-nevelı munka valósuljon meg az intézményben, amelynek
eredményeképpen a gyermekek – önmagukhoz mért legmagasabb szintre jussanak el.
Alakuljon ki tanulóink helyes értékrendje, önismerete, önértékelése, tudjon szőkebb és tágabb
környezetéért tenni, és be tudjon kapcsolódni az ıt körülvevı társadalom életébe. Továbbá
célunk az, hogy a gyermekek érezzék, hogy a társadalomnak, szüleiknek, - szőkebb és tágabb
környezetünknek fontosak, tevékenységükre, munkájukra számítanak. A sikerélményt adó
oktatás-nevelés, az egészséges életmódra, a munka megszerettetésére való törekvés
végigkíséri intézményünk minden szakaszát.
Alapértékeink, amelyek pedagógiai programunk alapját képezik:
-

Gyermekközpontúság – sajátos gyermekszemlélet érvényesítése
Sokoldalú készség és képességfejlesztés
Szocializáció
Felzárkóztatás, tehetséggondozás
Munkára nevelés, társadalmi beilleszkedés elısegítése
Felkészítés az önálló életvitelre és családi életre - székhelyen a segített életvitelre
Egészséges életmódra nevelés
Nyitottság, korszerőség az oktató- nevelı munkában
Hagyományırzés és teremtés az intézményben

Alapértékeink alapján fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkat.
Iskolánk missziója: diákjainknak – képességeiknek megfelelıen – olyan értéket közvetíteni,
amelyek segítségével emberi mintát és használható tudást adunk, és a társadalomba való
beilleszkedésüket segítjük.
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I.

NEVELÉSI PROGRAM
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1. Az intézményünkben folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Kozmutza Flóra székhely:
Általános célok:
A sajátos nevelési igényt tekintve középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) és
súlyosan, halmozottan sérült - továbbiakban SNI - tanulók nevelését, oktatását, képzését és
habilitációját, rehabilitációját ellátó óvoda, fejlesztı iskola, általános iskola, szakiskola és
diákotthon célja, hogy a tanulók képességeik függvényében:
- ismerjék meg, sajátítsák el és normakövetéssel alkalmazzák az emberi együttélés, a
társas érintkezés alapvetı szabályait,
- a köznapi helyzetnek megfelelı magatartási szokásokat,
- a képességeikhez mért mőveltségi elemek elsajátításával készüljenek fel a segített
felnıttkori életlehetıségekre.
Az intézmény célkitőzései között elsı helyen szerepel az értelmileg akadályozott tanulók
képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános fejlesztés az életkoruknak és
egyéni képességeiknek megfelelıen.
Kiemelt célok:
o a hiányosan mőködı képességek korrekciója, valamennyi területen és osztályfokon
o a társadalmi beilleszkedés feltételeinek elısegítése
o a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns
magatartással
o az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel és
értékekkel.
Mindezt:
o egyéni és kiscsoportos formában történı képességfejlesztéssel
o a képességek fejlesztése során differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással
o a tartós tanulási akadályozottságot, magatartás zavart mutató tanulók fejlesztésében
terápiás eszközök és eljárások alkalmazásával érjük el (pedagógiai és egészségügyi célú
habilitáció)
o tanórán kívüli szolgáltatások, programok
Mindezek megvalósulásához támogató feltételeket teremtünk:
- elfogadó élettér amelyben az SNI gyermek, tanuló
o érzelmi biztonságban, védettnek érzi magát,
- olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnıtt jól érzi magát,
melyben minden tanuló teljes értékő emberként élheti meg önmagát,
a különbözıségét, a másságot is elfogadva.
- törekszünk arra, hogy az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten
alapuljanak.
- az intézményi élet megbízható ritmusa orientációt, biztonságot nyújt,
valamint közeget a pihenéshez és kikapcsolódáshoz
o lehetıséget kap arra, hogy cselekvési kompetenciáit, élményszerzı képességeit
minden területen kibontakoztathassa
o szociális kapcsolatokat alakíthat ki
- legyenek barátai,
- kommunikációs közeledései és válaszadási próbálkozásaiban támogatást
Találjon

13

o

lelki és erkölcsi támaszt kap,
- amely abban nyilvánul meg, hogy emberi méltósága, személyisége - a
gyengeségei ellenére- számítson és fontos legyen másoknak.

- környezetével dinamikus kapcsolatban álló intézmény
- a szegregáció –lehetıséghez mért- leszőkítése, PR tevékenység
- integrációs törekvések a tanórán kívüli tevékenységekben
- részvétel a közvetlen társadalmi környezet oktatási, kulturális, sport és szakmai
életében

- a súlyosabban, halmozottan sérült gyermekek fogadása
- a gyakorlati oktatás felé irányuló pedagógiai munka szervezett kooperációban
(széleskörő általános, gyógypedagógiai és speciális eljárások kompetenciáival bíró
pedagógustestület, humán szakemberek, szülıi együttmőködés)
Iskolánk és diákotthonunk az SNI gyermekeknek, tanulóknak széleskörő szolgáltatást
kínál:
o speciális, a sajátos nevelési igényhez adaptált óvodai nevelési programot, fejlesztı
iskolai programot és helyi tantervet és szakképzési programot,
o pedagógiai szakszolgálati feladatok közül gyógypedagógiai tanácsadást, korai
fejlesztést,
o napközit,
o szakköröket,
o sportkört,
o logopédiai ellátást,
o gyógytestnevelést, konduktív mozgásfejlesztést,
o terápiás célú úszásoktatás,
o gyógypedagógiai lovagoltatást
o kutyaterápiát,
o „Munkahelyi gyakorlat” programot,
o erdei iskolai programot,
o nyári táboroztatást, tanulmányi kirándulásokat, napközit,
o lehetıséget a hitoktatásra.
- a tanulók különös gondozási igényét kielégítve fejlesztı és terápiás csoportokat szervezünk.
- tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat,
- a diákotthonban lakó tanulók teljes egészségügyi ellátását elvégezzük,
- eseti gondozó, ellátó munkával járulunk hozzá a bejáró tanulók egészségügyi ellátásához,
- gondoskodunk a tanulók egészséges étkeztetésérıl, az alapvetı egészségügyi szokások,
önellátó tevékenységek elsajátításáról, alkalmazásáról.
Iskolánk ellátja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola és az SZTE
Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola levelezı és nappali tagozatos gyógypedagógus
hallgatóinak gyakorlatvezetését is a fıiskolák felkérésének és elıírásainak, elvárásainak
megfelelıen.
Az iskola anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet nem folytat. (Ktv. 38.§ /2/)

14

Rigó Alajos tagintézmény és a Csongrádi tagintézmény:
Az intézményben folyó munka eszmeiségeinek kifejezésére az alábbi mottót választottuk:

"Mint minden ember, én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek... "
A gyógypedagógiai óvodában, a fejlesztı iskolában, valamint az általános iskola elsı
osztályától az intézményben eltöltött utolsó évfolyam befejezéséig a személyre szabott –a
fogyatékosság sajátosságainak megfelelı- módszerek alkalmazásával elısegíteni, hogy
minden tanuló saját magához képest legmagasabb szintre jusson el. Reális önismerete,
önértékelése, helyes értékrendje alakuljon ki, egészséges életmódot választva, önmagáért,
szőkebb és tágabb környezetéért tenni tudó és tenni akaró emberként, az önálló életben
szükséges gyakorlati ismeretek birtokában reális eséllyel tudjon bekapcsolódni a társadalmi
munkamegosztás rendszerébe.
Az egész pedagógiai rendszerünk a pozitív megerısítésre, sikerélmény szerzésre orientált, a
személyiség fejlesztését, az életbe való boldogulást helyezi elıtérbe.
Legfıbb értékeink és, ezáltal Pedagógiai Programunk alapját képezik:
1. a szocializáció
2. az önálló életvitelre való felkészítés
3. a munkára nevelés
4. az egészség
5. a sajátos gyermekszemlélet
1.

-

A szocializáció pedagógiai tevékenységünk minden mozzanatában jelenlévı,
képzésrendszerünk feladatainak meghatározásánál legalapvetıbb értékünk és egyben
végcélunk:
a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a mind
kevesebb konfliktussal járó társadalmi beilleszkedés érdekében
szabályok felismerése, értelmezése, betartása, a társadalmi viselkedési formák
megismerése
az általános emberi értékeknek, a társadalmi normáknak elsajátítás
ön- és környezetellátó- és védı technikák alkalmazása a környezettel való harmonikus
együttmőködés, komfortérzet megteremtése céljából
a család jelentıségének hangsúlyozása, felszínen tartása
törekvés a szociális hátrányok felszámolására
a világ és önmaga reális ismerete
értékeink, kultúránk, szülıföldünk és népünk gyökereinek megismerése, kötödések,
kapcsolatok kiépítése
a családokkal, a szülıkkel, a diákotthonnal, gyermekotthonnal való harmonikus
együttmőködés, kapcsolattartás
verbális és nonverbális kommunikációs készség olyan szintjének biztosítása, amellyel
neveltjeink alkalmassá válnak a mindennapi életben való eligazodásra

2. Az Önálló életvitelre nevelés a sajátos nevelési igényő tanulók (tanulásban
akadályozottak) között –örvendetes módon- jelentıs azoknak a száma, akiknek az
iskolarendszerő oktatása az alapfokú oktatással még nem fejezıdik be (Ld. Speciális
Szakiskola), ezért is kiemelt fontosságú értékünk:
- az általános mőveltség megalapozása
- a tanulók felkészítése a közösségi életben elıforduló általános gyakorlati ismeretekre,
amelyek birtokában eredményesen szervezhetik mindennapi életüket
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-

készségek és képességek elsajátítása, amelyek alapul szolgálnak a pályakezdéshez, a
szakmai képzéshez, a társadalmi beilleszkedéshez, a környezettel való harmonikus
együttéléshez

3. Neveltjeink tanulmányaik befejeztével megélhetésük anyagi alapját fizikai munkakör
vállalásával teremthetjük meg, ezért kiemelt fontosságú értékünk a Munkára nevelés:
- olyan ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, amelyek saját életének
szervezésében, a munkavégzésben, szinten tartásban, megóvásban nélkülözhetetlen
- gyakorlati ismeretekkel, fizikai munkával létrehozott érték, és hasznosságtudat kialakítása
- balesetmentes eszköz és szerszámhasználat, takarékos anyaghasználat megtanítása
- érdeklıdés, természetes vonzódás felkeltése az ember környezetében megjelenı gyakorlati
feladatok megoldásával kapcsolatban
4. Az Egészség a taníthatóságnak, a fejleszthetıségnek, a munkavégzésnek a jó közérzetnek
meghatározója:
- elméleti és gyakorlati ismeretekkel az egészséges életmód normarendszerének kialakítása
- helyes életritmus
- munkabírásra felkészített fizikai állapot
- kudarcokat, megpróbáltatásokat is elviselı kiegyensúlyozott lelkiállapot
- a káros szenvedélyek elutasítása, dohányzás visszaszorítása
- az egészség megırzése, értékelése, a prevenció
- állapotot elfogadó (ép, sérült) reálisan értékelı, megfelelı viszonyulásokat biztosító
magatartásformák kialakulása
5. A Sajátos gyermekszemlélet érdekében, célunk:
- a zökkenımentes beilleszkedés segítése
- élményben gazdag óvó-védı környezet biztosítása
- sikerélményekhez való juttatás, pozitív megerısítés
- folyamatos, reális önértékelésre nevelés
- önmaga és társai másságának elfogadása, felismerése, törekvés a fejlıdésre
- az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási technikák, módszerek
kiépítése, hosszabb idıkeret biztosításával
- a jól mőködı képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése,
önértékelésük erısítése
Az iskola célja enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulóit illetıen
o
Az általános iskolai fejlesztés szakaszaiban a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók
fejlesztése. Tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók
korrigálása, kompenzálása. Az adott tananyag elsajátításához normál esetben
rendelkezésre álló idı –egyéni szükségletek figyelembevételével történımeghosszabbításával az alapvetı kuturtechnikák elsajátításának biztosítása. A tanulási,
magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása, megszilárdítása.
Továbbá a szentesi tagintézményben az általános iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók
intézményünkben szakiskolai képzésben az alapító okiratban meghatározott OKJ-s
szakmákban szakképesítést szerezhetnek.
o
A speciális szakiskola megszilárdító szakaszában az addig megszerzett ismeretek
megerısítése, rendszerbe foglalása. Olyan önálló életvezetési technikák tudatos
gyakorlása, melyek elengedhetetlenek az önálló életvitelhez.

16

o

A szakképzı évfolyamokon a szakmai vizsgára való felkészítés. A szakképesítés
megszerzésével a munkaerıpiacra való belépés és az ott történı megmaradás
elısegítése.

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóit illetıen:
o
A fogyatékosságból eredendı hátrányok csökkentése. A személyiség harmonikus
fejlıdésének elısegítésével, a gyakorlatorientált képzéssel, életvezetési technikák
elsajátításával, egyénre szabott fejlesztéssel a szociális beilleszkedés megvalósítása.
A kitőzött célok megvalósítása érdekében:
A kitőzött célok megvalósulása érekében olyan környezetet igyekszünk biztosítani, amelyben
az akadályozott gyermekek jól érzik magukat. Ahol megfelelı végzettségő pedagógusok
közremőködésével, képességeinek, készségeinek megfelelı módszerek segítségével
tanulhatnak, kapcsolatokat teremthetnek hasonló helyzetben lévı társaikkal.
A harmonikus fejlıdés elısegítése érdekében a feladat a nyugodt iskolai légkör megteremtése,
ahol minden tanuló megfelelı sikerhez juthat.
Az iskolában dolgozó pedagógusoknak, nevelımunkát segítıknek és a technikai
személyzetnek el kell fogadniuk a sajátos nevelési igényő tanulókat minden tulajdonságukkal
és problémájukkal együtt.
A tanulók fejlesztését a motivációra építjük, elısegítve ezzel, hogy a gyermekek az iskolában
eltöltött évek alatt képességeik maximumára jussanak el. A kötelezı tanórai foglalkozásokon
túl biztosítunk tanulóink számára:
A szentesi tagintézményben:
- speciális a sajátos nevelési igényhez igazodó a tantestület által jóváhagyott helyi
tantervet és szakképzési programot
- napközit, iskolaotthont és tanulószobát
- szakköröket, sportkört
- logopédiai ellátást
- gyógytestnevelést
- terápiás úszásoktatást
- tanulmányi kirándulást
- lehetıséget a hitoktatásra
A csongrádi tagintézményben:
- speciális a sajátos nevelési igényhez igazodó a tantestület által jóváhagyott helyi
tantervet
- napközit
- szakköröket
- logopédiai fejlesztést
- gyógytestnevelést
- terápiás úszásoktatást
- rendszeres sportolási lehetıséget
- nyáron integrációs tábort
Mivel az iskolai nevelés-oktatás csak az otthoni környezet bevonásával lehet eredményes,
törekszünk a szülıkkel történı partneri viszony kialakításra. Nagyon sok tanulónk hátrányos
illetve halmozottan hátrányos helyzetben élı családból érkezik. İk fokozott támogatást
igényelnek az iskola részérıl abban, hogy otthon is megfelelı környezetet tudjanak biztosítani
gyermekeik számára.
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Felkérésre tagintézményeinkben is ellátja az SZTE- Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola
levelezı tagozatos gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos- hallgatóinak gyakorlatvezetését, a fıiskolák felkérésének és elıírásainak,
elvárásainak megfelelıen.

Pápay Endre tagintézmény:
Alapelvünk:
- a sajátos nevelési igényő tanulók sérülésébıl adódó hátrányos következmények
maximális csökkentése, ellensúlyozása
- a tanulók életkori és sérülésébıl adódó specifikumok, lehetıségek, korlátok és
speciális szükségletek figyelembe vétele
- az aktuális igényeknek megfelelıen az alkalmazott módszerek, eszközök,
eljárások, tevékenységformák és szervezeti keretek módosítása
- a differenciált és egyéni segítségnyújtás tanulóinknak, az önmagukhoz
viszonyított fejlıdésüket figyelembe véve
- olyan légkör biztosítása, ahol az emberi, társadalmi kapcsolatok a kölcsönös
tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékő emberként élheti meg
önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva
- a hátrányos megkülönböztetés tilalmának figyelembevétele: az intézményben tilos
a tanulók hátrányos megkülönböztetése, akár a gyermek vagy hozzátartozói színe,
neme, vallása, nemzeti, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi
helyzete, kora, cselekvıképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy
egyéb helyzete miatt.
- a kiemelkedı képességő tanulók lehetıséget kapnak tehetségük kibontakozására
- demokratikus, humanista, az egyén tiszteletén, a lelkiismereti szabadságon, a
személyiség fejlıdésén alapvetı közösségek, az etnikai csoportok és a nemek
egyenlıségén alapuló, a szolidaritás és a tolerancia értékeit figyelembe vevı
tanítási-tanulási folyamatok szervezése.
- az esélyegyenlıség megvalósulásának segítése
Általános céljaink:
- a sajátos nevelési igényő tanulók készség és képességfejlesztése, habilitációja,
rehabilitációja
- az alapvetı tanulási képességek fejlesztése
- az általános mőveltség megalapozása életkoruknak és egyéni képességeiknek
megfelelıen
- a tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása
- reális önismeret, önelfogadás képességének kialakítása
- az ön és környezetellátó és védı technikák birtoklására nevelés
- biztos tájékozódás kialakítása a környezetben, viselkedés és megnyilvánulás
különféle helyzetekben
- testi, lelki egészség megóvása
- felkészítés a társadalmi munkamegosztásban való részvételre olyan ismeretek
elsajátítatása, amelyek saját életének szervezésében, a munkavégzésben
nélkülözhetetlenek
- a gyakorlati ismeretekkel, fizikai munkával létrehozott érték és hasznosságtudat
kialakítása
- érdeklıdés, természetes vonzódás felkeltése az ember környezetében megjelenı
gyakorlati feladatok megoldására
- etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismertetése.
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-

tanulóink számára elérhetı legmagasabb szintő szaktudás biztosítása.
országunk és tágabb környezetének, a nemzeti hagyományoknak megismertetése, a
nemzeti identitás fejlesztése, a kisebbséghez tartozók azonosságtudatának ápolása.
az európai humanista értékrend és az Európához tartozás erısítése (Állampolgári
nevelés megvalósítása)
a globalizációban rejlı lehetıségek és veszélyek felismertetése
értékeink, kultúránk, szülıföldünk, népünk megismerése
képessé tenni a tanulóinkat, hogy tanulmányaikat befejezve a társadalom rendezett
életvitelő, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak
gazdálkodással és pénzügyekkel kapcsolatos készségek fejlesztése, és az okos
gazdálkodás képességeinek kialakítása.
eligazodás a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és
viselkedésmódok között.

- A kulcskompetenciák fejlesztése
- Kulcskompetenciák:
- Anyanyelvi kommunikáció
- Idegennyelvi kommunikáció
- Matematikai kompetencia
- Természettudományos kompetencia
- Digitális kompetencia
- Hatékony, önálló tanulás kompetencia
- Szociális és állampolgári kompetencia
- Kezdeményezı képesség és vállalkozói kompetencia
- Esztétikai-, mővészeti tudatosság és kifejezı képesség
(Részletesebben kifejtve a PEPO vonatkozó fejezeteiben)
-

A tanulók felkészítése az egész életen át tartó tanulásra.

Klúg Péter tagintézmény:
-

Intézményünk alapvetı célja, hogy hallási és/vagy társuló fogyatékosságuk,
beszédfogyatékosságuk illetve értelmi fogyatékosságuk ellenére neveltjeink a siker
esélyével induljanak életpályájukra.

Általános feladataink:
- differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a készségek és képességek
fejlesztésében (fejlesztés egyéni és kiscsoportos formában)
- a hiányosan mőködı képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon
- terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a tartós tanulási akadályozottságot,
magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében
- önálló tanulási képesség kialakítása és fejlesztése különféle módszerekkel, egyénre
szabott tanulási technikákkal
- az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése
- a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a továbbképzésre
- önálló életvezetési technikák elsajátítatása, gyakorlása
- az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítatása, azonosulás ezekkel
az értékekkel
- vallási, illetve világnézeti ismeretek biztosítása, a tudás tárgyilagos és többoldalú
átadása anélkül, hogy állást foglalnánk, vagy tanulóinkat állásfoglalásra
kényszerítenénk, ezek igazságtartalmát illetıen.
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Kiemelt képzési és oktatási célok a fejlesztési szakaszokhoz rendelten:
Hallássérült gyermekek korai gondozása
A hallássérült gyermekek korai gondozásának és szüleik részére nyújtott tanácsadásnak
központi feladata a 0-3 éves korú hallássérült gyermekek intenzív hallásnevelésre épülı
beszédmegindítása, a nyelvi kommunikáció megalapozása, fejlesztése, az aktív
nyelvhasználat építése, a kognitív funkciók fejlesztése.
A tanácsadás során a szülık rendszeres szakmai tanáccsal való ellátása az otthoni
fejlesztéshez.

Óvoda
Kozmutza Flóra székhely és a Csongrádi tagintézmény:
Az óvodai nevelés általános elvei, céljai a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének
irányelvei szerint:
o A sérült kisgyermekek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának
mértéke határozza meg.
o Terhelhetıségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága befolyásolja.
o Az óvodai nevelés a fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános célkitőzéseinek
megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérülés arányában a fogyatékos
kisgyermekeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterınek, az
önállóságra törekvésnek, az együttmőködésnek. Ennek érdekében napirend során
mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, amennyire szüksége van.
o A SNI gyermek óvodai nevelésének sajátossága, hogy az egész napos tevékenység a
különleges gondozási igény kielégítését is szolgálja csoportos, kiscsoportos vagy
egyéni formában. Ennek érdekében sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák
szakszerő megválasztása és alkalmazása szükséges.
o A különleges gondozási igénybıl adódó feladatok végrehajtásánál törekedni kell arra,
hogy a nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb mőködésének tudatos
fejlesztésével bıvüljenek a kompenzációs lehetıségek, - a fejlesztés rövidtávú céljait
minden esetben a fejleszthetıséget tükrözı gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai
komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. A multiszenzorális fejlesztés
magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait, a
motoros képességek, a beszéd és nyelvi képességek fejlesztését.
A fejlesztés elvei, feladatai az óvodai nevelés során
o
o

A sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése
az idıben elkezdett korai fejlesztésre épül.
A kis lépések elvét alkalmazva, az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemzı
cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe véve olyan képességfejlesztést kell
megvalósítani, mely kellı idıt, alkalmat biztosít:
- az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére
- a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztésére
- a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bıvítésére
- a grammatikai rendszer kiépítésére
- az alapvetı önkiszolgálási szokások kialakítására
- az adekvát játékhasználat elsajátítására
- a kognitív funkciók fejlesztésére
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Mindezek kialakításánál kiemelt szerepe van a
- rendszerességre nevelésnek
- az utánzásnak
- a gesztussal kísért egyszerő verbális utasításnak
- a zenének, a ritmusnak
- a sok ismétlésnek, gyakorlásnak
A szociabilitás – az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés –
fejlesztése a csoportos foglalkozásokon valósul meg.

Pápay Endre tagintézmény:
Céljaink:
- sajátos nevelési igényő, értelmükben akadályozott óvodások harmonikus
személyiségfejlesztése, testi, értelmi, szociális fejlesztése
- a bölcsıdés létbıl, illetve az otthoni életformától az óvodai életformába történı
zökkenımentes átvezetés
- az „anyáról leválás” megvalósítása
- a családból való kilépés problémamentes megoldása
- az óvodai napirend és szokásrend elsajátítása
- társkapcsolatok kialakítása, kortárscsoportok felfedeztetése
- kulturális, szociális háttérbıl adódó hátrányok csökkentése
- tudatos cselekvés megalapozása
- egészséges életmódra nevelés, balesetveszély elkerülése
- verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése
- szociabilitás kialakítása
- mozgásfejlesztés
- önkiszolgálás fejlesztése
- iskolai életmódra felkészítés
Feladataink:
- az óvodai élet tudatos szervezése
- érzelmi biztonság megteremtése
- gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez
- olyan feltételrendszer biztosítása, amely alkalmas a testi, szociális és értelmi
érettség fejlesztésére
- a gyermekek tevékenységszükségletének biztosítása
- sokoldalú tapasztalatszerzés nyújtása
- szociális tanulás feltételeinek biztosítása
- a családdal való együttmőködés lehetıségeinek kihasználása

Klúg Péter tagintézmény:
Az óvodáskorú hallássérült kisgyermekeknek ebben az életkorban, a világra való
rácsodálkozás idején meg kell kapniuk azokat az élményeket, mint halló, ép társaiknak.
Különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a mi feladatunk pótolni a szülıi ház melegét.
Ezek az apróságok hozzánk kerülve hangot még alig tudnak adni, nincsenek a hallás és beszéd
birtokában. Magukat nehezen tudják környezetükkel megértetni, ezért tele vannak
feszültséggel, melyet nekünk oldani szükséges
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A hallássérültek óvodai nevelésének feladatai:
-

A hallásfigyelem felkeltése, a hallásnevelésen alapuló hangadás, beszéd beindítása.
Passzív és aktív szókincs folyamatos fejlesztése, a nyelvi kommunikáció megalapozása,
fejlesztése, az aktív nyelvhasználat építése.
Az alapkészségek, kognitív funkciók fejlesztése, a tanulási zavarok megelızése.
A várható tanulási nehézségek kiszőrése és a korrekció megindítása.
A közelebbi és a távolabbi környezet megismertetése az életkori sajátosságoknak
megfelelı szinten.
A közösségi együttéléshez szükséges kulturált egészségügyi, viselkedési szokások
kialakítása
Kezdeményezés, önállóság, aktivitás kialakítása játéktevékenységek, önkiszolgálás,
megbízatások teljesítésének területén.

A beszédjavító óvoda, mint nevelési-oktatási feladatokat egyaránt ellátó fejlesztési forma,
speciális jellegénél, tudatos, célirányos, fejlesztı munkájánál fogva, fokozza a verbális
fejlıdést hatékonyan segítı családi nevelés hatását. Birtokában van speciális módszereknek,
szakmai tudásnak. Az ideális tárgyi feltételek, a kisszámú csoportlétszám, a felnıtt-gyermek
létszám kedvezı aránya – mind olyan tényezı, amelyek egyes gyermekek számára
optimálisabb feltételeket teremtenek, mint az ép beszédő gyermekek közösségében történı
óvodáztatás.
A különnevelés hatékonysága beszédfogyatékos gyermekek számára szükségszerő és egyben
átmeneti jellegő. A beszédhiba lényeges javulásáig vagy teljes megszőnéséig áll fenn,
amikoris a tanuló a többségi iskolában folytatja tanulmányait.
Az idıszakos különnevelés a gyermek számára bizonyos védettséget is nyújt, hogy a hiányos
vagy sérült kommunikáció következményeként, másodlagosan kialakuló magatartászavarok
rendezıdjenek, s a gyermek a késıbbiekben ép beszéddel és rendezett magatartással valóban
beilleszkedhessen, integrálódjon a gyermekközösségbe, alkalmassá váljon az együttnevelésre.
A védettséget nyújtó környezet ugyanekkor azt a lehetıséget is biztosítja, hogy számára
megfelelı idı áll rendelkezésre a fejlıdés egyenetlenségeinek leküzdéséhez.
Az individuális fejlıdés sajátosságainak figyelembevételével jobb lehetısége nyílik tehát az
egyéni tempó alapján a fejlıdésre, mint az ép beszédő, kiegyensúlyozottabb képességekkel
rendelkezı gyermekek közösségében.
A beszédfogyatékosok óvodai nevelésének feladatai:
Elsıdleges feladatunk a beszédjavító óvodában a sajátos logopédiai fejlesztés: a korai
fejlesztésben a beszédindítás, illetve a továbbiakban a nyelvi elmaradások folyamatos
csökkentése, a hiányosan mőködı részfunkciók fejlesztı mőködtetése.
- Az adott életkorra jellemzı nyelvi fejlettség kialakítása.
- Az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges anyanyelvi bázis kialakítása.
- A nyelvhasználat terén jelentkezı nehézségek leküzdése.
- A környezet megismerése, vagyis tapasztalatok, élmények, ismeretek megszerzése,
amelyek segítik az életkornak megfelelı biztonságos eligazodást.
- A gyerekek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elısegítése.
- A nagy- és finommotorika fejlesztése.
- A testi-lelki harmónia, jó pszichomotoros állapot megteremtése a kommunikáció
elısegítése érdekében.
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-

Passzív és aktív szókincs folyamatos fejlesztése.
Az alapkészségek, kognitív funkciók fejlesztése, a tanulási zavarok megelızése.
A várható tanulási nehézségek kiszőrése és a korrekció megindítása.
Az iskolai életre való felkészítés.
A közösségi együttéléshez szükséges kulturált egészségügyi, viselkedési szokások
kialakítása
Kezdeményezés, önállóság, aktivitás kialakítása játéktevékenységek, önkiszolgálás,
megbízatások teljesítésének területén.

Fejlesztı iskola
Kozmutza Flóra székhely, Pápay Endre és a Rigó Alajos tagintézmény:
A fejlesztı iskolai oktatás rehabilitációs pedagógiai programja
Törvényi hivatkozások:
Az oktatási miniszter 22/2006. (V.22.) OM rendelete
a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet,
valamint a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.
24.) MKM rendelet módosításáról
1.§
A Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. ( III.1.) OM rendelet (a
továbbiakban: R1.) a következı 3/A.§-sal egészül ki:
„ 3/A. § A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatását végzı
intézmény a rehabilitációs pedagógiai programját az e rendelet 3.számú mellékleteként
kiadott
Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének
figyelembevételével készíti el, illetve fogadja el.”
A fejlesztı iskolai oktatás a súlyos és halmozottan fogyatékos, tanköteles korú gyermekek
számára szervezett – a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de
felépítésében az elért fejlıdési szakaszokat követı egységes folyamat.
Teljes idıtartama egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs célú foglalkoztatásnak minısül.
A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemzı,
hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók minimálisan
két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékő zavar mutatható ki.
E tanulók egész életükben a környezet fokozott mértékő és folyamatos komplex segítségére,
támogatására utaltak. Személyiségük kibontakoztatása és életminıségük javítása érdekében
fejlesztı iskolai oktatásra van szükségük.
A rehabilitációs program elkészítésénél figyelembe vesszük:
-

a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapelveit
a szülık elvárásait, a nevelés és oktatás helyi célkitőzéseit és lehetıségeit
intézményegységünk minıségfejlesztési programját.
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Az irányelv meghatározza a fejlesztı iskolai oktatás kiemelt céljait, alapelveit, a fejlesztés
legfontosabb területeit és feladatait. Pedagógiai programunk elvi vezérfonalát adja, egyben a
gyakorlati megvalósításhoz konkrét segítségül szolgál.
A fejlesztı iskolai oktatás kiemelt céljai és sajátosságai
A nemzeti alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési célok a súlyosan és halmozottan
fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetıek, hogy azok a
tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsısorban a szükséges képességek és készségek
megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg.
1.
-

Tanulás (figyelembe véve tanulási sajátosságaikat
a tárgyakhoz és a jelenhez kötıdnek)
cselekvésen keresztül tanulnak komplex kommunikációs megerısítéssel kísérve
a tevékenységeken keresztül kis lépésekben tanulnak segítséggel, speciális irányítással
gyenge a spontán tanulási szándékuk

2.
-

Az énkép, az önismeret kialakulása és a környezet fokozatos megismerése
pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját testükrıl és a legszőkebb környezetükrıl
tudják magukat elkülöníteni más személyektıl
tanulják meg felismerni az életük különbözı szinterein, eltérı idıpontokban szerzett
tapasztalataik közötti kapcsolatokat, megtapasztalhassák az események ok-okozati
összefüggéseit.

3. Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és felkészülés
a felnıtt lét szerepeire
- az egyes életszakaszok jellemzıi, a szükségletek és igények megjelenése alapján
biztosítani kell a tanulók számára az önálló döntéshozatal és választás lehetıségét.
4. Testi és lelki egészség
- a jó testi és lelki közérzet megteremtése az iskolai nevelés-oktatás alapvetı,
pedagógiai jelentıséggel bíró feladata.
5. Információs és kommunikációs kultúra
- a hiányzó kommunikációs készségek kompenzálása céljából szükséges a modern
informatikai és számítástechnikai eszközök megismerése, speciális használata.
6. Hon és népismeret – európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- ismerjék meg a kommunikáció, szociális interakció révén a kultúra alapvetı
fontosságú értékeit.
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének – oktatásának alapelvei
1. A kommunikáció és interakció elve
A világ jelenségeit intenzív testi kontaktuson keresztül kell a tanulók felé közvetíteni.
Fel kell fedezni a kommunikatív szándékot a tanulók legegyszerőbb életmőködéseiben
is.
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2. A normalizáció és a participáció elve
Olyan életfeltételeket és életmodelleket kell biztosítani, amelyek a lehetı legjobban
megközelítik az életkoruknak megfelelı és társadalmilag érvényes mintákat.
3. A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükséglet orientáltság és a
rehabilitáció elve
A tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítı, fejlesztı, támogató és gondozó
eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük.
A pedagógiai tevékenység központja mindig a tanuló személyisége.
Alapfeltétel a szakemberek magas szintő felkészültsége.
4. A kooperáció és a tudatosság elve
A pedagógus és a tanuló közösen vesznek részt a tanítási – tanulási folyamat
eseményeiben. Egységes elvárások, következetesség szükséges, ehhez fontos a
tanulókkal foglalkozó valamennyi személy folyamatos információ és tapasztalat
cseréje.
5. A differenciálás és individualizáció elve
Egyéni gyógypedagógiai diagnosztizálás alapján egyéni fejlesztési tervek szerint
valósul meg.
A fejlesztı iskolai csoport intézményünk szerves részeként, a többi csoportunkkal azonos
esélyekkel és lehetıségekkel mőködik!

Általános iskola
Kozmutza Flóra székhely:
Az általános iskola általános célkitőzései:
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetıbb célja a
szociális beilleszkedés megvalósítása, melynek érdekében a nevelés-oktatás feladata:
o a személyiség harmonikus fejlıdésének biztosítása,
o a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése
o a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása,
o gyakorlatorientált képzés
o az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása
o a képességek korrekciója és fejlesztése, egyéni és kiscsoportos formában,
o egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére
o az épen maradt, kevésbé sérült részképességek feltárása és fejlesztése,
o a személyiség gazdagítása: az önelfogadásra, mások elfogadására, toleráns
magatartásra nevelés
o az eredményes társadalmi integrációra törekvés.
A képzés során a tanulók egyéni képességeihez igazodva kell elsajátíttatni minden olyan
tevékenységet, amellyel az iskolai oktatás befejezıdése után találkozhatnak.
A személyiség alakítására a játék van a legnagyobb hatással. Nevelı, fejlesztı hatása a tanulás
és a munka tevékenységébe is beágyazódik. Ezért fontos az alkalmazása a képzés minden
területén.
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Kiemelt feladatok:
o a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a
konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében
o az önellátó és – védı technikák birtoklása a környezettel való harmonikus együttélés,
a komfortérzet megteremtése céljából
o bizonyos általános ismeretek megalapozása az életkor, az értelmi akadályozottság, a
fejlettség figyelembe vételével
o az állóképesség, az erınlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése
o önmaga és társai másságának felfogadása, felismerése, elfogadtatása, azonosulás a
fejlettségi szintnek megfelelıen
o a testi és lelki egészség megırzése, a maradandó testi és lelki állapotváltozás
megismertetése, elfogadtatása
o oldott humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az érzelem
szabadon kibontakozik és az emberi kapcsolatok kiteljesednek
o a jól mőködı képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése,
önbecsülésük kialakítása.
Az általános célkitőzések teljesülésének kritériumai:
Az általánosság szintjén a következı elvárásokat, követelményeket fogalmazzuk meg, amit az
értelmileg akadályozott tanulónak a képzési idı végére el kell érnie:
o ismerje, fogadja el az alapvetı emberi értékeket viselkedésében, egyszerő szociális
kapcsolataiban normakövetéssel ezek jelenjenek meg,
o legyen képes önmaga ellátására, a mindennapos tevékenységekben való
együttmőködéssel járuljon hozzá léte biztosításához,
o tapasztalja meg saját személyét, kapcsolódjon be önkifejezést segítı foglalkozásokba,
(pl: játék, sport, ének, zene, tánc drámajáték, kézmővesség, stb..)
o ismerje környezetét, tudjon abban önállóan, vagy kevés segítséggel tájékozódni,
o legyen igénye saját környezete esztétikusabbá tételére,
o legyen képes mozgását irányítani, törekedjen a különbözı mozgások
összehangolására,
o tudjon egyszerő cselekvéseket, néhány mozzanatból álló mozgásokat utánozni, legyen
képes szenzoros korrekciók végrehajtására, a felesleges mozdulatok kiküszöbölésére,
o legyen képes a begyakorolt egyszerő mozgásformák spontán végrehajtására,
o egyéni sajátosságok figyelembe vételével felnıttek irányítása mellett legyen képes
munkafolyamatok megismerésére, egyszerő munkafogások elsajátítására, gyakorlati
tevékenységekben való alkalmazására,
o a különbözı mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket praktikus helyzetekben
– segítséggel tudja alkalmazni,
o eredményes, sikeres ismeret elsajátítás önmaga képességeihez mérten,
o kulturált érintkezési formák elsajátítása, elemi írott és íratlan szabályok betartása,
illemszabályok elsajátítása, alkalmazása fıként irányítással,
o társas kapcsolatok fenntartása, önuralom,
o tájékozódás a közvetlen környezeten,
o az élı és épített környezet értékeinek felismerése, környezetvédı, óvó cselekedet
elemeinek megnyilvánulása különféle helyzetekben,
o önmaga és a társainak elfogadása, megértése, türelem a társakkal szemben, mások
hátrányos helyzeteivel való visszaélés elkerülése,
o erkölcsös viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben, szeretet, segítıkészség,
o a szorgalom és a rend cselekedetekben történı megmutatkozása,
o a rongálás elítélése saját helyzettıl, képességtıl függıen,
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Rigó Alajos és a Csongrádi tagintézmény:
Alapelvek:
o A sajátos nevelési igényő- enyhén értelmi fogyatékos tanulók szükségleteinek, a felnıtt
életben való boldogulásának, a társadalmi és szülıi elvárásoknak megfelelı, korszerő
ismeretek nyújtása, a készség és képességek fejlesztése.
o A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe venni az egyes tanulók sajátos
nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét, és ennek érvényt szerezni az egyedi
sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek eszközök alkalmazásával.
o Az iskoláztatás teljes idıszakában biztosítani kell a kiegészítı pedagógiai
szolgáltatásokat: fejlesztı, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú
gyógypedagógiai ellátás körét.
o Az intézményben folyó gyógypedagógiai nevelés korszerő gyakorlóterepe a
gyógypedagógus jelölteknek. A továbbképzéseken résztvevı pedagógusoknak, pedagógiai
segítıknek.
Az iskola nevelés terén vállalt feladatok:
o Biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a sajátos nevelési
igényő (enyhe és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos) tanulók iskolai neveléséhez
szükséges.
o Az iskolai oktatás teljes tartalmában –szükségleteinek megfelelıen- egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú ellátásban, terápiában részesíteni
valamennyi tanulót.
o Megfelelı tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a
tanórán kívüli tevékenységekben érvényesüljön a differenciált egyéni fejlesztés.
o Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetıséget biztosítani. Amelyben a
valóságról sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet, és a közvetlen
vizsgálódásokból kiindulva juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós
szintjéhez.
o Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral biztosítani az egyes
tantárgyakhoz kötıdı készség és képességfejlesztést.
o A szülık (gondviselık) és az iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a
nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülı.
o A tanuló szükségletének és a szülık igényének megfelelıen teljes ellátás biztosítása –
ügyelet, oktatás, étkeztetés, fejlesztı terápiák, napközi, iskolaotthon, tanulószobai
ellátás, szakkörök, tehetséggondozás.
o A tanulók bevonása az iskolai életük szervezése, szervezeteik mőködtetésébe, jogaik
gyakorlásában, kötelezettségeik felfogására, értelmezésére.
o A tanulók kötelességtudatának a kialakítása.
o A tanulók szülık folyamatos tájékoztatása a tanulók iskolai elımenetelérıl, elért
eredményekrıl, lehetıségekrıl.
o Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység mőködtetése, a szociális hátrányból eredı
különbségek csökkentése, együttmőködve a különféle segítı szervezetekkel,
szolgáltatásokkal.
o A pályaválasztással kapcsolatos feladatok:
- pályaválasztási ismeretek beépítése a tantárgyakba 6 évfolyamtól kezdıdıen
- önismereti képességek, pályaelképzelések és vonzódások folyamatos elemzése
- választható szakmák körének megismertetése a tanulókkal és a szülıkkel
- tájékozódás, látogatás a szakiskolákban, gyakorlati képzı helyeken
- egyéni segítségnyújtás a szakmaválasztásban
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Bevezetı és kezdı szakasz hosszabb idıt biztosít a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszi- chikus
funkciók fejlesztéséhez. A fejlesztési folyamatban figyelembe vesszük a tanulók közötti
eltéréseket, amely már a mőveltségi anyagban és a követelményrendszerben is
megmutatkozik. A tanulók képességfejlesztése a közvetlen érzéki tapasztalatokon, a tárgyi
cselekvéses megismerésen és ennek megfelelıen, céltudatosan kiválasztott tevékenységeken
alapul. Ezek az évek az alapozás évei - különösen fontosak tanulóink további iskolai
pályafutásában. A hosszabb idıkeret az alapvetı kultúrtechnikák eszközszintő elsajátítására,
az önállóbb tanulási tevékenységre pedig az önálló tanulási módszer ad lehetıséget.
A nevelési-oktatási folyamat során tanulóink teljes személyiségének fejlesztésére törekszünk.
Ebben a szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások
következetes kialakítása. A folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálás nyomán a tanítástanulás folyamatában biztonsággal megállapítható az iskolatípus módosításának esetenkénti
szükségessége.
Alapozó és fejlesztı szakaszban, a serdülıkorú tanulóink fejlesztése az elızı pedagógiai
szakaszok eredményeire, elsıdlegesen a megismerı
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 elıtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének
megfelelıen differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.
Mivel
az
elızı szakaszokban az alapvetı kultúrtechnikák eszközszintő elsajátítása már megtörtént,
ezért megfelelı motiváltság mellett, ismétlıdı tanulási folyamatban egyre önállóbb tanulási
tevékenységre tesznek szert tanulóink. Ezek a szakaszok jó lehetıséget biztosítanak a
pályaorientáció
megalapozására, a gyerekek érdeklıdésének felkeltésével. A szakasz
végén a tanulóknak vizsga lehetıséget biztosítunk, mely az általános iskolai
tanulmányainak befejezését is jelentheti.

Pápay Endre tagintézmény:
Bevezetı szakasz 1-2 évfolyam
Célok:
- óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépı kisgyermekekben a megismerés,
megértés és a tanulás iránti érdeklıdést és nyitottságot
- vezessük át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységébıl az iskolai
életforma és tanulás tevékenységeibe
- az iskolai élet és társas kapcsolatok szokásrendjének kialakítása
- feladat és szabálytudat kialakítása
- közösségi tudat kialakítása
- az érzelmi élet meglapozása
- adjunk teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának
- közvetítsünk a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket,
- fejlesszük az alapvetı képességeket és készségeket, kultúr technikákat és
kommunikációt
Feladatok:
- gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a
tartós emlékezet kialakításához
- személyre szóló fejlesztés megvalósítása
- változatos tananyag biztosítása, mely a gyermeki kíváncsiságra, érdeklıdésre épít
- a felelısségtudat és a kitartás képességének kialakítása
- minták nyújtása az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz
- tanulási szokások megalapozása
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Kezdı szakasz: 3-4 évfolyam
Célok:
- segíteni a gyermek természetes fejlıdését, érését
- az érdeklıdés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény ébrentartása
- az érzékelés útján szerzett tapasztalatok erısítése
- a személyiség értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságainak gazdagítása, erısítése
- az egyéni képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás
- a pozitív tulajdonságok felfedezése, tudatosítása és megerısítése önmaga és
csoporttársai felé is
- a saját fejlıdési ütem és fejlesztési korlát elfogadása, önismeret megalapozása és
fejlesztése
- az eltérı ütemő fejlesztésbıl adódó hátrányok csökkentése
Feladatok:
- az egyéni képességek kibontakoztatása
- segítségnyújtás a tanulási nehézségek leküzdésében
- a szőkebb és tágabb környezetben megismerhetı értékek , a társas kapcsolatok
és a magasabb társadalmi normák tudatosítása
- a humánus magatartásminták és szokások erısítése
- a személyiség érésének elısegítése, a jellem formálása
Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam
Célok:
- az elızı szakaszok nevelı- oktató munkájának folytatása
- készségek, képességek további fejlesztése
- fogalmi gondolkodás alapjainak lerakása
- az önismeret erısítése, reális énkép kialakítása önmagáról
- az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, mőveleteinek
gyakorlott alkalmazása
- a jól mőködı képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása,
kompenzálása
- a személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása
- visszavezetés a nem sajátos nevelést igénylı fiatalok korcsoportjaiba, befogadás,
az elfogadás erısítése a szülıkkel, a családdal közösen
- egészségmegırzı, környezetóvó attitődök kialakítása
Feladatok:
- azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus,
konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek
- a tanulók önismeretének, együttmőködési készségének, akaratának,
segítıkészségének fejlesztése
- olyan helyzetek teremtése, amelyekben a tanulók gyakorlati módon igazolhatja
megbízhatóságénak, becsületességének, szavahihetıségének értékét
- a közösség demokratikus mőködése értékének és néhány általánosan jellemzı
szabályának tudatosítása
- az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmának tisztázása és
tudatosítása
Fejlesztı szakasz: 7-8. évfolyam
Célok:
- ismeretek nyújtása a továbbtanulás és a pályaválasztás lehetıségeirıl
- a tanulók felkészítése érdeklıdésüknek, képességüknek és tehetségüknek
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megfelelıen a továbbtanulásra, illetve a társadalomba való beilleszkedésre
a cselekvıképesség, a taratós munkavégzés, az erıfeszítés és a kitartás
képességének erısítése, megszilárdítása
- felkészíteni a tanulókat a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására
Feladatok:
- demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet
iránti felelısségre, a mindennapi magatartásra
- a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és az
ápolásukra való nevelés
- a nemzeti azonosságtudat fejlesztése, az egymás mellett élı különbözı kultúrák
iránti igény kialakítása
- az Európához való tartozás tudatának erısítése
- más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismertetése, megbecsülésének, megszilárdítása
- az emberiség közös problémáinak bemutatása, tudatosítása
-

Klúg Péter tagintézmény:
Mind a hallássérült, mind a beszédfogyatékos tanulók egész iskolai fejlesztését a
mondanivalót hően közvetítı, a közlést értı nyelvi kommunikációra épülı nevelés határozza
meg.
Az iskolai fejlesztés kiemelt feladatai:
-

-

-

-

A beszéd, a nyelvi szint, a kommunikáció, az önkifejezés, a vizuális és auditív percepció
folyamatos fejlesztése, bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába, az önmegvalósítás, a
személyiség kibontakoztatására, a társadalmi integráció megkönnyítésére.
A beszédhallás, a mozgás, a ritmus intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi
szakaszában.
A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formáinak
elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. Sokszínő közös
tevékenységgel elsajátíttatni a gyermekkel azokat a magatartási normákat, és szokásokat,
amelyek megalapozzák a társadalmi, természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos
pozitív viszonyulásukat, elısegítve ezzel szocializációjuk sikerességét.
Az ismeretekkel kapcsolatos fogalomrendszer pontos kiépítése, a tudáselemek értı,
értelmezı összekapcsolása a tanulás-tanítás érdekében. A tanulási képesség az érdeklıdés,
a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált közös és egyéni tanulási
tevékenységek keretében – problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylı érdekes
feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való
alkalmazásával – fejleszthetı leginkább. E tevékenységek közben alakulnak ki a
munkavégzéshez nélkülözhetetlen érzelmi viszonyulások, akarati tényezık, képességek.
Ehhez szükséges, hogy ne csak a pedagógus direkt irányítása mellett, hanem szabadon
választható témákban, kötetlen szervezéső és társas tanulási helyzetekben is
kipróbálhassák képességeiket a tanulók.
Az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlıdését.
A környezeti nevelés segítse elı, hogy a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen
környezetünk értékeinek megırzésébe. Ismerjék meg azokat a folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak, és
törekedjenek a károk megelızésére. Nyújtson támogatást a gyermekeknek a káros,
függıséghez vezetı szokások kialakulásának megelızésében.
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-

-

Az információs és kommunikációs kultúra átadásának feladata olyan fiatalok nevelése,
akik képesek az anyanyelv tudatos és igényes használatára, és akik sikeresen alkalmazzák
az információs világháló lehetıségeit és eszközeit.
Alapozza meg a tanulókban a nemzethez és Európához tartozás tudatát.
Hátrányok csökkentése, felzárkóztatás.
A tehetség gondozása.
Készítse fel a tanulókat a felnıtt lét szerepeire, segítse elı a helyes pályaválasztást és
ismertesse meg a munka világát.
Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra, a szakmaszerzés ismereteinek elsajátítására,
lehetıségeinek felismerésére, a becsületes munkavégzésre.
A Kórházpedagógiai Egyesületen keresztül tájékozódni a kórházpedagógiai gyakorlatról.
Az együttmőködés során megismert eljárások, módszerek adaptálásával emelni a
Gyermekklinikán tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának színvonalát.

Szakiskola
Készségfejlesztı speciális szakiskola
Kozmutza Flóra székhely:
A készségfejlesztı speciális szakiskola általános célkitőzései
o az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez
szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a késıbbi rehabilitációs
illetve védett munkahelyeken történı munkavégzés képességének elısegítésére.
o olyan egyszerő szakmai tevékenységek alapjainak elsajátíttatása, ami a rehabilitációs
és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható.
o felkészítés a családi körben is végezhetı egyszerő betanulást igénylı munkafolyamat
végzésére, ami a fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a
termelımunkában való részvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és
rehabilitációját segíti elı.
o felkészítés arra, hogy irányítással egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatokat
elvégezzen Támogatott Foglalkoztatás keretein belül
o váljon alkalmassá a huzamosabb, kitartó munkavégzésre.
A képzés speciális sajátosságai
o minimális elméleti ismeretet igénylı tevékenység elsısorban tevékenységbe ágyazott
ismeretszerzéssel történı elsajátíttatása.
o folyamatos szoktatás a termelımunkában megszokott munkaidı szerinti terheléshez,
figyelembe véve az értelmileg akadályozott személyiség tőrıképességét és az egyes
sajátos nevelési igényő fiatalok egyéni terhelhetıségét.
o az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése.
o az egyéni képességek figyelembe vételével történı differenciált fejlesztés.
o a gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú
fejlesztés gyógypedagógus irányításával és a nevelımunkát segítı szakember aktív
részvételével.
o Munkavégzéshez szükséges alapvetı szakmai ismeretek elsajátíttatása.
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Speciális szakiskola
Rigó Alajos tagintézmény:
A megszilárdító szakasz a szakiskola elsı 2 évét, a 9.- 10. évfolyamot öleli fel.
Ez idı alatt célunk az eddig elsajátított ismeretek megerısítése, szintetizálása, a tudáselemek
rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció egyénenkénti segítése, önálló
életvezetési technikák tudatos gyakorlása és megerısítése, az angol nyelv minimális társalgási
szintő oktatása, szakmai elıkészítı ismeretek, szakmát alapozó ismeretek nyújtása.
A mőveltségi területeken megfogalmazott ismereteken túl hangsúlyt fektetünk olyan
ismeretek elsajátítására (pl.: közlekedési ismeretek, gépírás) képességek kialakítására
(segédmotoros vizsga) melyek közvetlenül segítséget adnak az élet feladataihoz, egyben
felkészítik tanulóinkat arra, hogy képességeikhez, adottságaikhoz mérten minél
eredményesebb legyen a szociális beilleszkedésük.
Ez a szakasz egyrészt a kötelezı alapfokú oktatás befejezését jelenti, amely végén lehetıséget
biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik erre képesek, az alapmőveltségi vizsga letételére, de
egyben a szakképzés alapvetı feltétele is.
A szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasz a szakképzési évfolyamokon (11-12.-13.14.o.) - helyi sajátosságokat figyelembe véve és ezeket kihasználva – az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való
felkészítés folyik a következı szakmacsoportokban:
gépészeti szakmacsoport – ipari termékbontó
könnyőipari szakmacsoport – textiltermék-összeállító
építészet szakmacsoport - szobafestı-mázoló-tapétázó
faipari szakmacsoport – fatermék-gyártó
A képzésben részt vehetnek az enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt
nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók.

Pápay Endre tagintézmény:
Általános mőveltséget megalapozó szakasz :9-10. évfolyam
Célok:
- az eddig elsajátított ismeretek megerısítése, szinten tartása
- a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása
- a pályaorientáció egyénenkénti segítése
- segítségnyújtás a serdülıkor és ifjúkor problémáinak megoldásában
- önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása és megerısítése
- munka és baleset megelızési ismeretek nyújtása
Feladatok:
- a tanulók szocializációjának és eredményes társadalmi integrációjának
megvalósítása
- a sajátos nevelési igénybıl fakadó hátrányok csökkentése, a másodlagos tünetek
megjelenésének megakadályozása
- felvilágosító jellegő tevékenységi formák, foglalkozások tartása
- konfliktuskezelési technikák elsajátítása
- a felnıtt élet, a felnıtt problémák, a családi életre nevelés modelljeinek
megismertetése
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Szakképzési évfolyam: 11-12. évfolyam
Célok:
- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára
- biztosítani a tanulók részére a munkába álláshoz az életkezdéshez szükséges
ismereteket
- a gyakorlati ismeretekkel, fizikai munkával létrehozott érték és hasznosságtudat
kialakítása
- képessé tenni a tanulóinkat arra, hogy rendezett életvitelő, eredményesen
dolgozó
tagjává váljanak a társadalomnak.
Feladatok:
- szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása
- egyszerő munkafolyamatok végeztetése, amely segítségével el lehet sajátítani a
termeléshez szükséges gyakorlati jártasságokat és készségeket
- balesetmentes eszköz és szerszámhasználat, takarékos anyaghasználat megtanítása
- kapcsolatteremtés munkahelyekkel, a végzett tanulók munkába állításának segítése

Az autizmus- spektrumzavarokban szenvedı (autisztikus) tanulók
fejlesztésének elvei
Az autista gyermekek sérülésükbıl adódóan eltérıen fejlıdnek, mint tipikusan fejlıdı
társaik. Jellegzetes kommunikációjukkal, különös szociális viselkedésükkel és fantáziájuk
fejlıdésével kapcsolatos problémáikat nem lehet a fejlıdés elmaradásával magyarázni. Az
autizmussal élıknek más a kognitív stílusuk, agyuk másképpen dolgozza fel az információkat.
Hallanak, éreznek és látnak, agyuk azonban ezekkel az információkkal eltérı módon bánik.
Ezért náluk a kommunikáció és a szociális interakció minıségileg károsodik.Fejlesztésük
folyamán a következı területekre kell figyelnünk:
Érzékelés
A gyermekek szélsıséges reakciókat adhatnak a kapott ingerekre. Ezek megértése és helyes
irányba terelése a pedagógus feladata. Mivel a tanár nem képes minden esetben befolyásolni a
környezetet, ahonnan a különbözı ingerek érkeznek, ezért szükséges olyan oktatási program,
amely a gyermek tőrésszintjét növeli.
Figyelemfejlesztés
Az autista tanulók figyelem-problémája túlzott ingerszelektálás. Általában a környezetnek
csak egy leszőkített részére reagálnak. A pedagógusnak az elsı szakaszban a közös figyelmet
kell elérnie a gyermekkel.
Emlékezetfejlesztés
Az autista gyermekeknek jó a memóriájuk személyes élményekre vonatkozóan, valamint jó az
epizodikus emlékezetük is. A világról való általános tudásuk azonban hiányos, csak egy-egy
részletet ragadnak meg és nem tudják ezeket a részleteket egy nagyobb halmazba integrálni.
A velük foglalkozó pedagógusnak munkája során figyelembe kell vennie, hogy vizuális
emlékezetük jobb, mint a verbális, tehát a tananyagban élni kell ezzel a lehetıséggel.
Problémamegoldás
Az autizmussal élı gyermekek tanulásmódját az jellemzi,, hogy szituációhoz kötött, és
ismereteit nem, vagy rosszul tudja új helyzetekre vonatkoztatni, vagyis általánosítani. A
gyermek nem képes olyan általános elvek absztrahálására, melyek irányíthatják a
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stratégiaválasztást, hanem kizárólag a szituáció bizonyos vonatkozásaira reagál.
Pedagógusként arra kell figyelni, hogy a gyermeknek álljanak rendelkezésre alternatív
válaszok, és meg kell tanulnia, hogy a különbözı helyzetek különbözı megközelítéseket
igényelnek.
Szociális megközelítés
A tanterv biztosítja a gyermek számára, hogy megtanulja elviselni mások közelségét, és a
tanulási feladatokkal kapcsolatban együtt tudjon mőködni.
Nyelv
Az autista gyermekek rendszerint nyelvi nehézségekkel küzdenek, ezért nagyok a hátrányaik
a gondolkodás és tervezés területén. Gyakran nem figyelnek a felnıttek instrukcióira, így
aztán egyáltalán nem sajátítják el a nyelv irányító funkcióját.
Utánzási készség fejlesztése
A jó verbalitású autista gyermek látszólag kiválóan utánoz. Ám az utánzás során pontosan
lekopírozza a mozdulatokat, de nem adaptálja ıket saját vonatkoztatási rendszerébe. Pedagógusként idıt kell szentelni arra, hogy utánozni tanítsuk a gyerekeket.
Szociális kogníció
Az autista gyermeknek problémát okoz az érzelmek felfogása, a másokkal való interakcióba
lépés, mások érzelmeinek átélése, és az emberi viselkedés megértése. Ennek
következményeként ezeknek a gyermekeknek gondot okoz a többiekkel való viszony, így egy
idı után csodabogárnak tekintik ıket. Szociális szempontból alkalmatlanná válnak, s így
gyakran teljesen visszavonulnak a társas helyzetektıl. A velük foglalkozó felnıttnek
törekednie kell arra, hogy szándékát a lehetı legegyértelmőbben és legegyszerőbben fejezze
ki és kerülje az ironikus és metaforikus nyelvezetet. Meg kell ıket tanítani, hogy meg tudja
fogalmazni kívánságát, gondolatát.
Az autisztikus kisgyermek lehetı legkorábbi diagnózist követı habilitációs terápiája
megelızheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhíti a fejlıdés devianciáját. A korai speciális
terápia hiányában az óvodai fejlesztés fı céljai kiegészítve a viselkedés problémák, viselkedés
és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a korai, elemi készségek
kialakításával, fejlesztés elemeivel. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a
szülıkkel való együttmőködés eredményeképpen az egész ébren töltött idı – különösen a
természetes élethelyzetek – használandók a fejlesztésre. Szükséges az intenzív, jól strukturált,
és a meglévı töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése, a speciálisan a
gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása.
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EGYMI Szakmai szolgáltatások
Célja:
-

Hozzájárulni a sajátos nevelési szükséglető gyermekek legoptimálisabb
fejlesztéséhez a szegregált és az integrált intézményekben

-

Gyógypedagógiai módszerek, eljárások ajánlása, biztosítása , nyújtása és
koordinálása más intézményeknek
Célcsoportjai:
- intézményünk sajátos nevelési igényő, fejlesztésre szoruló gyermekei
- külsı óvodák, általános iskolák tanulói ( sajátos nevelési igényőek illetve tanulás
nehézséggel küzdı tanulók . dyslexia, dysgráphia, dyscalculia stb )
- a problémás gyermekek közvetlen hozzátartozói ( szülık, nagyszülık,
testvérek)
- a gyermekkel napi kapcsolatban levı pedagógusok ( óvónık, tanítók,
nevelık)
Feladatai:
1. A speciális segítségre szoruló gyermekek, családok felkutatása együttmőködve a Tanulási
Képességet
Vizsgáló
Szakértıi
Bizottsággal,
Gyermekjóléti
Szolgálatokkal,
Gyermekorvossal, Védınıi Szolgálattal, Gyámhivatalokkal , Bölcsıdékkel, Óvodákkal,
Általános Iskolákkal stb.
2. Segítségnyújtás a védınık, az óvónık és a tanítók számára a korai felismerés , a prevenció
tudatosítása érdekében.
3.Felvilágosítás, ismeretterjesztı és szemléletformáló munka
Ennek érdekében:
- rendszeres propaganda tevékenység,
- segédanyagok kidolgozása és terjesztése,
- szakmai jellegő bemutatók szervezése,
- ambuláns jellegő tanácsadás,
- szülık célzott csoportos segítése.
4. A speciális megsegítést igénylı gyermekek pedagógiai diagnosztizálása.
5. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, segítségnyújtás annak megvalósításában,
tanácsadás a súlyosabb problémák szakszerő kezeléséhez
6. Esetkövetés, egyéni életút segítése
Ennek érdekében:
- tanácsadás az intézmény ( óvoda, iskola ) választásában
- szakemberhez irányítás, terápia kezdeményezése
- pedagógiai kontrollvizsgálatok végzése
Szolgáltatások köre
A szolgáltatások hatásköre:
Kozmutza Flóra székhely: Hódmezıvásárhely és kistérsége
(korai fejlesztés, fejlesztı felkészítés)
Rigó Alajos tagintézmény: Szentes és kistérsége
(korai fejlesztés, fejlesztı felkészítés)
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Pápay Endre tagintézmény: Makó város és kistérsége: Ambrózfalva, Apátfalva,
Csanádalberti, Csanádpalota,
Földeák, Királyhegyes,
Kiszombor, Klárafalva, Kövegy,
Magyarcsanád, Maroslele,
Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros
Klúg Péter tagintézmény: Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
A szolgáltatások igénybe vétele:
- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság útján,
- közvetlenül valamely gondozási, oktatási intézmény révén,
- a szülık megkeresése útján,
- személyes szakmai kapcsolatok alapján.
A szolgáltatások helye:
- Kozmutza Flóra székhely (6800 Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36.,
- Rigó Alajos tagintézmény (6600 Szentes, Deák Ferenc 52-54.),
- Pápay Endre tagintézmény (6900 Makó, Vásárhelyi utca 1-3.),
- Klúg Péter tagintézmény (6725 Szeged, Bécsi krt.38.)
- az érintett gondozási, oktatási intézmények,
- a gyermek otthona

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységi körei:
Logopédia

A szolgáltatás
típusa
Korai fejlesztés,
gyógypedagógiai
Gyógytestnevelés
tanácsadás

Konduktív
pedagógiai ellátás
Fejlesztı felkészítés

Különbözı beszédhibák
szőrése, javítása egyéni és
kiscsoportos formában.
A szolgáltatás
tartalma
Diszlexia
prevenció,
diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia reedukáció.

3-18 éves korig

Az életkori átlagtól
elmaradó
értelmi
A
kötelezıérzékelési,
testnevelés
órát „
és
mozgásfolyamatok
kiváltó” , orvosi diagnózis
fejlesztése;
gyógypedagógiai
alapján
végzett
megsegítése,
gyógytestnevelés.
mozgásfejlesztése
,tanácsadás szülık részére
az otthoniidegrendszeri
fejlesztéshez,
Központi
foglalkozásokhoz
sérülés következtében
bekövetkezett
mozgássérülés, elmaradás
Képzésre kötelezett
pedagógiai
rehabilitációja
gyermekek
komplex
egyénre
szabott
torna és
gyógypedagógiai
fejlesztése
úszóprogram keretében,
egészségügyi rehabilitáció

Születéstıl az
intézményes
Óvodás,
általános és
elhelyezésig
középiskolásterjedı
tanulók
idıszakra

Logopédiai szőrések a
szülık, a pedagógusok
jelzése alapján.
A szolgáltatás
Kezelések
az intézmény
igénybevételének
logopédiáján.

EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Célcsoport

módja

Óvodás, általános és
középiskolás tanulók
Tanköteles kor ideje
alatt

Tanulási Képességet
Vizsgálószakértıi
Szakértıi és
Orvosi,
Rehabilitációs
Bizottság
bizottsági javaslat
vizsgálatának
szakértıi
alapján.
Gyógytestnevelı
véleménye alapján
az
pedagógusok
észrevétele
intézmény vezetıjénél
után.
történı jelentkezéssel,
egyeztetéssel
Szakértıi
és
Rehabilitációs Bizottság
javaslata alapján az
intézményvezetıvel való
Ua. mint fenn
egyeztetéssel
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megszervezése.

Nevelési Tanácsadás Tanulási. –beilleszkedési, magatartási nehézséggel
küzdı gyermekek, tanulók
vizsgálata, terápiás ellátása
-iskolaérettségi vizsgálatok
- diagnosztika
- pszichológiai gondozás,
terápia
-pedagógiai fejlesztés

Óvodás, általános
iskolás és
középiskolás
tanulóknak

Oktatási intézménybıl
érkezı beutalással.
Pedagógiai jellemzéssel:
-fejlıdési elmaradással,
tanulási nehézség
gyanújával óvodától a 3.
osztályig
- magatartásibeilleszkedési nehézség
gyanújával óvodától –
középiskoláig.
Szülı önkéntes
jelentkezése alapján
közvetlenül a Nevelési
Tanácsadóban.

Pályaválasztási,
továbbtanulási
tanácsadás

Általános iskolák 7-8.
évfolyamos,
középiskolás tanulók
és szüleik,
pedagógusaik.

Osztályfınök, szaktanár
javaslata, kérelme
alapján.
Szülı, tanuló kérésére
egyéni konzultációval.
Oktatási intézményekben
elıadás, pedagógus
konzultáció

ajátos nevelési igényő és
más tanulási nehézséggel
küzdı tanulók és szüleinek
segítése, konzultáció,
tanácsadás, pályakorrekciós
tanácsok

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

Integrációs tanácsadó -Integrációs ellátással
Szolgálat
kapcsolatos jogszabályok
értelmezésében segítség
nyújtása.
Szakértıi vélemények
értelmezése, fejlesztendı
területek prioritásának
megjelenítése az oktatási
folyamatban.
-Tanítás-tanulás stratégiák
tervezés, a megvalósítás
menete, értékelése
-Egyéni haladási ütem
tervezése
-differenciált óravezetés
-nevelési stratégiák
tervezése, a megvalósítás
menete, értékelés
-magatartászavarral küzdı

Az intézményvezetıvel
Azoknak a sajátos
történı egyeztetés útján
nevelési igényő
gyermekek, tanulók –
szüleik,
pedagógusaik- akik a
többi gyermekkel,
tanulóval együtt
vesznek részt a
nevelésben,
oktatásban:
-testi, érzékszervi,
értelmi és
beszédfogyatékosok
-pszichés fejlıdés
zavara miatt a
nevelési és tanulási
folyamatban tartósan
és súlyosan
akadályozottak
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tanulókkal kapcsolatos
bánásmód
-Pedagógusok
együttmőködése adott
konfliktushelyzetben
(kommunikációs stratégiák,
módszerek egy adott tanuló
helyzetének
megbeszéléséhez)

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

Iskolapszichológus

Konzultáció szülıknek,
tanulóknak,
pedagógusoknak
(egyéni)
Esetmegbeszélés
tanároknak, dolgozóknak
-szupervízió tanároknak,
dolgozóknak
-iskolákban tájékoztató
elıadások tartása

Óvodák, általános és
középiskolák

Személyesen vagy
telefonon történı
jelentkezés útján

EGYÉB MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Mentálhigiénés
prevenció,
karbantartás”
csoportmódszerekkel

-Esetkonzultáció
Óvodák, általános és Személyesen,
-serdülıcsoport,
középiskolák
telefonon
gyermekcsoport
(témacentrikus,
konfliktuskezelés,
önismeret)
-felnıtt csoportok:
*sajátos nevelési igényő
gyermekek szüleinek
*pedagógusok,
osztályfınökök
(nevelési
helyzetek
kezelésének
módszertani
kérdései)

„Tini- klub „
mőködtetése

Négyszemközti segítı
Kamaszkorú tanulók
beszélgetés a serdülıt érintı
problémáról

vagy

Elızetes megbeszélés
útján
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Önismereti csoport

10-15 fı serdülı
Serdülı tanulók
részvételével az életkori
sajátosságokra alapozott
csoportos
önismereti, kommunikációs
játékok, beszélgetések

Szupervízió

Szakmai
személyiségfejlesztés:
egyéni és csoportos
formában

Drámapedagógia

Elızetes bejelentkezés
alapján

Oktatási
Elızetes bejelentkezés
intézményekben
alapján
dolgozó szakemberek

Személyesen
bejelentkezéssel
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Szolgáltatási formáink:
Intézményrendszeren kívüli szolgáltatások
1. Az iskolaszervezés segítése
- az iskolai integráció koordinálása (az integrációt segítı gyógypedagógus órabeosztása,
sajátos nevelési szükséglet megállapítása, a szakemberek együttmőködésének
megszervezése),
- az információk és szolgáltatások körének meghatározása – ehhez a város, a régió
infrastruktúrájának, sajátosságainak feltárása,
- tanítás, az egyéni fejlesztés megsegítésén túl kapcsolatépítés más szervezetek és
intézmények között, a nyilvánosság megfelelı tájékoztatása, együttmőködés az oktatási és
szociális szolgáltatókkal,
- együttmőködés kiépítése az iskoláztatást megelızı és követı intézményekkel, a tanügyi
hatóságokkal,
- orvos-terápiás intézményekkel, az akadályozottakkal foglalkozó más segítı
szolgáltatásokkal..

2. A (gyógy)pedagógusok segítése
- taneszközök, tanítás-tanulási segédletek, szakkönyvtár, az akadályozottságnak megfelelı
segédeszközök, technikai segédeszközök listájának összeállítása, rendelkezésre bocsátása a
(gyógy)pedagógusok számára.
- informálás, továbbképzés és kooperáció- a (gyógy)pedagógusszerep változására való
felkészítés, új tanulásszervezési eljárások terjesztése,
- a (gyógy)pedagógus személyes támogatása – a munkával való azonosulás segítése,
probléma-megoldási stratégiák ajánlása, szupervízió, felkészítés a változó elvárásokra,
szemléletformálás, elfogadó pedagógiai attitőd kialakítása,
- szempontok felállítása (jellemzı tünetegyüttesek ) a tanulási nehézséggel,
magatartászavarral küzdı gyermekek felismeréséhez, kiszőréséhez,
- pedagógiai diagnózis értelmezése, fejlesztési terv készítése,
- metodikai képzés, ismeretbıvítés a fejlesztési folyamat megvalósítása érdekében
- differenciált foglalkozásszervezési módok ismertetése
- motiváló értékelési formákkal való megismertetés, a tanulóhoz alkalmazkodó mérésértékelés kidolgozása, alkalmazása, alternatív programok megismertetése
- hatékony olvasás- írás tanítási módszerek elterjesztése
- a szülıvel való együttmőködés, kapcsolatépítés elısegítésének lehetıségei
3. A sajátos nevelési igényő tanulók szüleinek, hozzátartozóinak segítése
- a szülık tájékoztatása az integrált és szegregált iskoláztatási lehetıségekrıl, a tanácsadói
szolgáltatás, szülıi tanfolyamok szervezése,
- önsegítı szülıcsoportok mőködésének biztosítása, szülıi rendezvények feltételeinek
megteremtése, a hozzátartozók együttmőködési lehetıségeinek, formáinak kialakítása,
- a sajátos nevelési szükséglet megállapításának koordinálása.
Formái:
- szülık klubja:- krízisintervenciós céllal ( az érzelmek feldolgozása
érdekében) - megoldási lehetıségek felvázolása,
- ismeretterjesztı tájékoztató elıadások – tematikus jellegő, Rendszeres
szervezésben
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- tanácsadás: egyedi esetekben ( személyes megkeresés esetén ) – pedagógiai
kérdésekben
- a szülı bevonása a fejlesztı munkába: gyakorlati jellegő tanácsadás az adott
gyermekre
- nyílt napok szervezése: óvodai , iskolai programjaink, nevelési- oktatási
munkánk bemutatása a gyermek optimális fejlıdését szolgáló óvoda és
iskolaválasztás érdekében
Intézményrendszeren belüli szolgáltatások a gyermekek részére
Formái:
- beszoktatás intézményünkbe (óvoda, iskola),
- az iskolai életmódra való felkészítés,
- pedagógiai, diagnosztikai vizsgálatok,
- játszóházak szervezése,
- pszichológiai megsegítés,
- speciális fejlesztı programok, terápiák alkalmazása,
1. Korai fejlesztés és gondozás
Korai életkorban megkezdett, a gyermek és szülı igényeihez alkalmazkodó, a szocializációt
szolgáló fejlesztés.
Célja:
Hogy a gyermeket a legoptimálisabb idıpontban specifikus módon ösztönözzük arra, hogy
képes legyen elérni korai tanulási sanszainak optimumát, mivel: az elsı három év igen nagy
jelentıségő, mind szociális, az interperszonális kapcsolatok alakulása, mind az érdeklıdés, az
ismeretszerzés, motiváció, mind az alapvetı kognitív folyamatok
szervezıdése
szempontjából.
Feladata:
A sajátos nevelési igény megállapítását a Csongrád Megyei Szakértıi és Rehabilitációs
Bizottság ill,. az Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság végzi.
A sajátos nevelési igény megállapításának idıpontjától kezdıdıen létrejön, ill. megvalósul:
- a gyermek korai fejlesztése és gondozása,
- a szülı bevonása a fejlesztésbe,
- a szülı részére tanácsadás.
Területe:
-

komplex fejlesztés,
a gyermek fejlıdésével, nevelésével, gondozásával kapcsolatos tanácsadás.

Idıkerete:
életkorhoz kötötten változó
- 0-3 éves korig heti 2x45 perc
- 3-6 éves korig heti 4x45 perc
Alapja: a szakértıi vizsgálatra épülı egyéni fejlesztési terv
2.Képzési kötelezett gyermekek ellátása
Feladata: tanköteles korú, súlyosan , halmozottan sérült gyermekek gyógypedagógiai
ellátása
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Célja:
a sajátos nevelési igényő gyermek egészségi állapota és egyéni képességei
környezetben, szakszerő egyéni bánásmóddal bontakoztassa ki képességei

szerint fejlesztı
maximumát

Formái: - egyéni
- kiscsoportos játékos foglalkozatás
Foglalkozások helye: - intézményünk
- a gyermek otthona
Idıhatára: tankötelezettségi kor vége
(indokolt esetben szakértıi vélemény alapján két évvel meghosszabbítható)
Idıkerete: min. heti 3x 45 perc
(indokolt esetben szakértıi bizottság egyéni elbírálása alapján ennél több is lehet)
3. Fejlesztı foglalkozások
Formái: habilitációs és rehabilitációs jellegő fejlesztés
Habilitáció
Célja:
Preventív tevékenység, mely a szociális hátrányokból adódó tanulási nehézségek,
hátrányok, különféle részképesség zavarok kialakulásának megelızésére szolgál.
Rehabilitáció
Célja:
A sajátos nevelési szükséglet mellett fellelhetı tanulási nehézségek, hátrányok, különféle
részképesség gyengeségek, zavarok speciális, célirányos terápiája, korrekciója.
Feladatai:
A követelmények elsajátításához szükséges alapkészségek, képességek megalapozása,
fejlesztése, stabilizálása, mely irányul:
a tanulás, a kogníció három alap-pillérének, a figyelem, az észlelés az emlékezet, valamint a
gondolkodás fejlesztésére.
4. Logopédiai ellátás
A logopédiai tevékenység célja:
- a már kialakult beszédhibák javítása,
- az esetenként fellépı másodlagos elváltozások korrekciójával ép beszéd létrehozása,
- diszlexia, diszgráfia megelızése, ill. redukációja,
- nyelvi – kommunikációs zavarok javítása egyéni vagy csoportos formában.
A logopédiai tevékenység feladatai:
- beszédindítás, beszédkésztetés fokozása (korai beszédfejlesztés),
- az új fonémák kialakítása, rögzítése, automatizálása,
- a szókincs, kifejezésformák bıvítése, gyakorlása,
- képességfejlesztı gyakorlatok
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- artikulációs mozgásügyesítı gyakorlatok
- fonémahallás fejlesztése (magánhangzók, mássalhangzók idıtartama, differenciálása)
- vizuális, auditív , emlékezetfejlesztı gyakorlatok
- differenciáló gyakorlatok (formák, betők, szavak)
- beszédtechnikai gyakorlatok (légzés,- ritmus, kiejtésgyakorlatok)
5. Egyéb terápiás eljárások, módszerek
Komplex gyógypedagógiai fejlesztés:
tartalma: - mozgásnevelés ( nagymozgások, finommotorika ),
- kommunikáció, beszédre nevelés,
- érzelmi – akarati nevelés,
- játékra nevelés,
- önkiszolgálásra nevelés,
Bázisterápiák:
- Ayres módszer
Cél: - a vesztibuláris rendszer fejlesztése a saját testérzet biztonságának megteremtésén
keresztül
- egyensúlyérzék fejlesztése
Alkalmazott eszközök: Ayres terápia eszközei, Basalis stimuláció
Cél: - az érzékszervek külön és egyidejő ingerlésével fejleszteni e gyermek figyelmét és
aktivitását a fejlıdési sort képezı mozgásminták segítségével elemi mozgásminták
elıhívása
- DSGM terápia:
Cél: - az izomhelyzet normalizálása, a contraktúra oldása
- az idegrendszer stimulálása által a mozgásfejlıdés beindítása
- HRG
Cél: - komplex vesztibuláris-, taktilis-, vizuális-, akusztikus-, szociális ingerlést nyújtása
- Lovas terápia
Cél: - lehetıvé tenni a sérült gyermekek komplex fejlesztését , ahol a ló nem eszköz, hanem
aktív, cselekvı társ
Intézményünkben folyó nevelı – oktató munka eszköz- és eljárásrendszere:
Általános eszközök, módszerek
1. Nyelvi (verbális) eszközök:
beszéd - beszélgetés (irányított beszélgetés, spontán vagy tervezett formájú, egyéni vagy
csoportos)
2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök:
- arckifejezés (mimika)
- szemmozgás
- tekintet
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- testhelyzet, testtartás
- mozdulatok (gesztusok)
- kulturális jelzések
3. Szociális technikák
Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez: - fejlesztı beszélgetés
szociális készségfejlesztı technikák:
- minta- és modellnyújtás
- megerısítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás)
szerepjáték
- dramatizáló tevékenység
A meggyızés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:
- az oktatás valamennyi módszere
- meggyızés
- minta
- példa
- példakép
- példakövetés
- bírálat
- önbírálat
- beszélgetés
- felvilágosítás
- tudatosítás
- elıadás
- vita
- beszámoló
A tevékenység megszervezésének módszerei:
- követelés
- megbízás
- ellenırzés
- értékelés
- játékos módszerek
- gyakorlás
A magatartásra ható módszerek:
- ösztönzı módszerek:
- ígéret
- helyeslés
- bíztatás
- elismerés
- dicséret, pozitív megerısítés
szóbeli dicséret nyilvános formái:
- osztályfınöki órán, osztályközösség elıtt, iskola tanulói elıtt
- iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás stb.) írásbeli
dicséret formái:
- osztályfınöki dicséret (ellenırzıbe, osztálynaplóba)
- igazgatói dicséret (ellenırzıbe, osztálynaplóba)
- oklevél
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- alapítványi, megyei, országos szintő elismerések
- osztályozás
- jutalmazás
a jutalmazás formái:
- szóbeli dicséret
- írásbeli dicséret
- oklevél
- jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak, tanulmányi kirándulás,
táborozás)
Kényszerítı módszerek:
- felszólítás
- követelés
- parancs
- büntetés
a büntetés formái:
- szóbeli figyelmeztetés
- osztályfınöki figyelmeztetés, intés, rovás
- igazgatói figyelmeztetés, „
„
- nevelıtestület elé idézés
- párhuzamos osztályba való áthelyezés
- tanuló kizárása az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!)
Gátlást kiváltó módszerek:
- felügyelet
- ellenırzés
- figyelmeztetés
- intés
- tilalom
- elmarasztalás

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Kozmutza Flóra székhely, Rigó Alajos tagintézmény és a Csongrádi
tagintézmény:
Az iskola pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi
sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért pedagógiai feladatainkat
az alábbiakban határoztuk meg:
− a NAT-ban és az Irányelvekben leírt egységes, alapvetı tartalmak átadása, elsajátítása,
valamint
− az ezekre épülı differenciálás.
E két feladat azt a célt szolgálja, hogy az SNI tanulóink
− a különbözı szintő adottságaikkal
− eltérı mértékő fejlıdésükkel
− az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal
− egyéb tevékenységeikkel
− spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
A különbözı ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak,
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képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. A tanagyag feldolgozása, összefüggéseinek
feltárása megalapozza a tanulók:
− elsajátított ismereteit
− világszemléletük, világképük formálódását
− társas kapcsolatait
− eligazodásukat saját testükön, lelki világukban
− tájékozódásukat szőkebb és tágabb környezetükben.
A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsıdleges
szempont volt a tanulók képességeinek fejlıdéséhez szükséges olyan követelmények
meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztı oktatást.
Nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást:
az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret
a színes, sokoldalú
o iskolai életnek
o tanulásnak
o játéknak
o munkának
fejlessze
o a tanulók önismeretét
o együttmőködési készségét
o edze akaratukat
járuljon hozzá
o
o
o
o

életmódjuk,
motívumaik,
szokásaik,
az értékkel történı azonosulásuk fokozatos kialakításához,
meggyökereztetéséhez.

A helyi tanterveket is magában foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös
gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskola felhasználó részérıl, amelyben a tanulók
tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlıdése áll a középpontban, figyelembe
véve, hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a családi, és a társadalmi
élet és tevékenység számos egyé fóruma is.
Ezen célkitőzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendıinket:
1. Az értelem kimővelése területén elvégzendı feladatok (a tanulók akadályozottsága miatt
nagyon korlátozottak)
A tanulási motívumok fejlesztése:
− a megismerési vágy fejlesztése
− az érdeklıdés fejlesztése
− a felfedezési vágy fejlesztése: a megfigyelési késztetés, az értelmezési vágy
− a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése
− a tanulás teljesítményvágy optimalizálása
− tanulási sikervágy és kudarcfélelem
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− tanulási elismerésvágy
− tanulási kötelességvágy
− tanulási kötelességtudat, ambíció.
A kognitív képességek fejlesztése:
− kognitív mőveletek fejlesztése
− felismerés és kivitelezés
− gondolatképzés
− összehasonlítás
− azonosítás
− sorrend felismerés
− elemi kombinálás
− tapasztalati következtetés.
- megfigyelés
− megfigyelés
− értelmezés
- kognitív kommunikáció
− ábraolvasás, ábrázolás
− beszéd és beszédértés
− írás és olvasás
- gondolkodás
− viszonyítás
− általánosítás
− probléma megoldás
Mindezek a képességek csak nagyon elemi szinten és egyénenként differenciált módon
alakíthatók ki tanulóinkban.
2. Segítı életmódra nevelés
A nevelés szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az a
szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, a
kreativitás növekedésének elısegítését jelenti. Ebbıl következik, hogy a nevelés,
személyiségfejlesztés feladata kettıs:
− a szociális kompetencia gyarapítása
− a pozitív egyéni értékrend és a kreativitás növelésének segítése.
A szociális kompetencia fejlesztése
Feladatunk a megfelelı szociális szokások, minták, készségek és ismeretek elsajátításának
elısegítése, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés alapvetı
szabályait, megértsék a szabálytudat szerepét.
Az egyéni szociális értékrend fejlesztése:
A szociális hajlamok (kötıdés, rangsorképzés, birtoklás, szexualitás stb.) öröklött motívumok,
mőködésük és szerepük a tudattalan és szándéktalan döntésben, viselkedésben nyilvánul meg.
Feladatunk a szociális értékrend fejlesztése trén olyan oskolai életrend, légkör kialakítása,
amely az iskolai közösség mindennapi életében elısegíti, hogy a tanuló folyamatosan
megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttmőködésének,
segítıkészségének elınyeit, hiányuk káros következményeit.
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A szociális szokások: hasonló helyzetekben mindig hasonló magatartást, viselkedést váltanak
ki.
Feladatunk a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. Olyan
iskolai életrend kialakítása, mőködtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat,
mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitıl egyértelmően és
következetesen elvárhatók.
Szociális minták: mások szociális viselkedésének, magatartásának vizuális leképezései.
Feladatunk az élményszerő, pozitív minták felkínálása, személyes példamutatással. Az
antiszociális minták hatásának csökkentése, fékezése.
Szociális kommunikáció fejlesztése
A szociális kommunikáció két összetevıje a non verbális érzelmi kommunikáció és a szóbeli
szociális kommunikáció.
Feladatunk egyrészt a meghatározóan pozitív érzelmi légkör megteremtése és fenntartása az
osztályokban, a tantestületben, az iskolában, amelyben a pedagógusok és a tanulók is
biztonságban jól érzik magukat, amelyben a tanulók érzelmi karaktere, személyisége
optimálisan fejlıdhet, másrészt a verbális eszközök fejlesztése annak érdekében, hogy a
tanulók képesek legyenek megértetni magukat a világban.
A szociális érdekérvényesítés fejlesztése
A szociális érdekérvényesítı viselkedés négy alapvetı módja: a megosztás, osztozkodás,
elosztás és a megszerzés.
Feladatunk a pedagógusok és a tanulók közötti szociális kölcsönhatások optimalizálása, a
tanulók egymás közötti optimális szociális kölcsönhatásainak elvárása.
Segítıképesség fejlesztése
A segítıképesség nagyon sokféle aktuális helyzetben, sokféle normát, szabályt, szokást
követve valósulhat meg.
Feladatunk, hogy az iskola kínálja fel a segítés sokféle lehetıségét, módját, olyan segítı
légkört alakítson ki és tartson fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés,
tevékenység. A pedagógus feladata, hogy az alkalmas mintákat a tanagyagból kiemelje úgy,
hogy a segítés mintáival a tanulók rendszeresen szembekerülhessenek.
Együttmőködési képesség fejlesztése
olyan közös érdeket szolgáló viselkedés, amely önállóan vagy a vezetéssel, a segítéssel
összefonódva érvényesül.
Feladatunk, hogy a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítı együttmőködés formáival
(együtt cselekvés, közös feladatmegoldás, közös kirándulás stb.)
Az iskola úgy szervezze tevékenységeit, hogy a tanulók rendszeresen, legalább havonta
vegyenek részt olyan tevékenységben, amely a segítı együttmőködés által valósul meg.
Egészséges és kultúrált életmódra nevelés (részletesen lásd: Egészségnevelési program)
Az egészséges életmód olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek
optimális kielégítését, mőködését szolgálja.
A kultúrált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas kielégítése.
Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés a személyes kompetencia fejlesztését,
eredményességének és igényességének növelését jelenti. Az iskola alapvetı feladata a
Iskolánkban az értelmileg
prevenció, a személyes kompetencia fejlıdésének segítése.,

48

akadályozott tanulók körében a személyes képességek fejlesztésén és azon belül az
önkiszolgálási képességek fejlesztésén van a hangsúly.
3. Testi képességek fejlesztése (részletesen lásd: Egészségnevelési program, mindennapos
testmozgás)
Feladatunk a testi képességek kifejlesztése és folyamatos karbantartása, mozgásnevelés és
testnevelés órák, a minél gazdagabb sportköri élet kihasználása, valamint a társuló
mozgásakadályozottság habilitációja.
A kondicionálási és a koordinációs képesség fejlesztése, karbantartása különféle táncok
tanulásával, a kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során a tanórákon és a tanórán
kívüli tevékenységek során (gyurmázás, agyagozás, rajzolás, szövés, kézi – munkázás stb.)
Önellátási képesség fejlesztése
Feladatunk az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáinak megismerése,
gyakoroltatása, tudatosítása változatos formákban a képességeknek és az életkori
sajátosságoknak megfelelıen (egészséges és kultúrált étkezés, öltözködés, tisztálkodás,
testápolás, rendszeretet, az osztályterem, hálótermek berendezéseinek rendben tartási igénye,
a háztartási és a ház körüli munkák, a közlekedés, a vásárlás szokásai, mintái, készségei)
Befogadóképességek
Feladatunk a zenei befogadóképesség szándékos fejlesztése megfontoltan válogatott
zenemővek rendszeres hallgatásával, az iskolai élet minden arra alkalmas mozzanata legyen
alkalmas a mővészi értékő zene hallgatására. A vizuális befogadó készség fejlesztése. Az
iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik
magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket, a szép iránti fogékonyságukat.
4. A szakmai képzés alapozása: a speciális kompetenciák fejlesztése
Az alkotóképesség fejlesztése, tág értelemben vett alkotóképesség – kreativitás, lehetıvé
teszi, hogy kisiskolás kortól kezdve tudatosabban tervezzük meg az alkotóképesség
fejlesztésének feladatait, hogy feldúsítsuk az alkotóképességet fejlesztı tevékenységet.
Feladatunk, hogy feltárjuk az alkotótevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmakat. Olyan
tanórán kívüli szakkörök, mővészeti képzések mőködtetése, amelyek tartalma felhasználható
az alkotó tevékenység kibontakoztatására, az iskolán kívüli lehetıségek minél jobb
kihasználása.

Pápay Endre tagintézmény:
Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek, fejlettségének
megfelelı fejlesztést. Joga van a különleges gondozáshoz, joga van ahhoz, hogy
rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik ıt
személyiségének, képességeinek legteljesebb kibontakoztatásához.
Olyan készségek fejlesztésérıl kell gondoskodnunk, amelyek igazodnak tanulóink
sérüléséhez, életkorához, személyiségéhez, felkészültségéhez. Ezek az ellátandó feladatok az
iskolánk pedagógiai értékközvetítı tevékenységének lényegét adják, amelynek célja
elsısorban a személyiség- és közösségfejlesztés.
Az eltérı nevelési igényő, tanulásban akadályozott, illetve tanulási részképesség-zavarral
küzdı gyermekek jelentıs deficittel indulnak az élet számos területén. Bármilyen komoly is a
lemaradás, képességeiknek megfelelı szinten el kell érni, hogy érdekelje ıket a világ,
nyitottak legyenek az élményekre. Fejleszthetıségük szintjén ki kell alakítani bennük a

49

kedvezıtlen külsı adottságoktól való szellemi autonómiát: stressztıl, deprimációktól,
tragédiáktól, tisztességtelenségtıl, megaláztatásoktól, stigmatizációtól. Lehetıvé kell tenni,
hogy sok minden tegye tartalmassá az életüket akkor is, ha az egy akadályozott élet, ha
sokkal kevesebb biztonságot, jót kaptak az élettıl, mint amennyire szükségük lett volna.
A tanulók személyiségfejlıdését kibontakoztató pedagógiai folyamat azt a célt szolgálja, hogy
a tanulók - adottságaikkal, fejlıdésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb
tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben
bontakoztathassák ki személyiségüket.
Célzott pedagógiai munkánk eredményeképpen tanulóink váljanak képessé hatékonyság,és
önálló tanulásra a szükséges mértékő, egyénre szabott megsegítés mellett. A tanulás iránti
pozitív attitőd kialakításához felhasználjuk a gyermekek és tanulók korábbi tanulási és
élettapasztalatait. A hatékony és önálló tanulás kialakításához új tanulási lehetıségeket
alkalmazunk
A pedagógia szerint a személyiség egyik legalapvetıbb sajátossága, hogy meghatározott
szerkezettel rendelkezik, vagyis nem egyszerően pszichikus folyamatok és képzıdmények
összessége, hanem a különbözı szintő és funkciójú komponensek strukturált, dinamikus
egysége.
A nevelés, a segítés elsıdleges alapfunkciója a személyiségfejlesztés. A nevelési folyamat a
gyermek egyéni képességeinek, tulajdonságainak, egész személyiségének fejlesztése: az
individualizáció és a perszonalizáció.
Minden gyermek egész személyiségével vesz részt élete minden történésében, és minden
hatást és benyomást feldolgoz, ezért minden hatás alakítja a személyiségét. Ugyanakkor a
hatásokat az elızı benyomások feldolgozásával alakított személyisége válogatva értékeli, a
hatásokra azután reagál, befogadásukat vagy elvetésüket maga határozza meg kialakult
szükségletei, belsı motívumai, érdekei, értékei szerint. Ez jelenti a személyiség viszonylatos
autonómiáját. A személyiség külsı hatások aktív feldolgozása által fejlıdik.
A tanulást segítı személyiségfejlesztés összetevıi a kongruencia (a valódiság, ıszinteség,
hitelesség), a feltétel nélküli pozitív elfogadás és az empatikus megértés.
Az iskolai személyiségformálás attitődje az az atmoszféra, amely a fejlıdéshez szükséges
biztonságnak és elfogadásnak a melegét sugározza. A tanuló számára a lehetı legoptimálisabb
testi-lelki fejlıdést, az értelmi és az érzelmi kibontakozást csak az egyéni szükségletekre
épülı pedagógiai megoldásokkal érhetjük el.
A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy tanulóink ismerjék és értsék saját tanulási
stratégiáikat, készségeiknek és szaktudásuknak erıs és gyenge pontjait, valamint képesek
legyenek megtalálni a számukra elérhetı oktatási és képzési lehetıségeket, az útmutatást, a
támogatást.
A tanulóinkat képessé kell tenni a közös munkára, a saját munkájuk értékelésére, szükség
esetén tanács, információ és támogatás kérésére.
Az oktató-nevelı munkának a személyiségformálásban betöltött két – hagyományos
értelemben használt – alapfunkciója: az ismeretátadás és a képességfejlesztés egymásra
épülve, összekapcsolódva, egymást kiegészítve és egyben erısítve jelennek meg.
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Mindezekkel párhuzamosan és velük kölcsönhatásban történik a diszharmonikus rendszerek
átszervezése és a következményes károsodások megelızése. Ez a komplex
tevékenységrendszer eredményezheti a tanulók személyiségének egyensúlyát a fejlıdés
korlátai és lehetıségei között.
Az iskolától függetlenül jelen lévı szocializációs hatások, életminták nap, mint nap
befolyásolják tanulóinkat a család, a kortárs csoportok és az információk tömege által. Ezek
sajnos sok esetben a tárgyi értékek preferálását és negatív hatásokat közvetítenek feléjük.
Ezzel szemben az iskolai közösségben az ember, az élet, a természet szeretetét és
megbecsülését, a pozitív életszemléletet, a humanisztikus értékeket kívánjuk erısíteni.
A családi nevelés problémái, a szülıi modellek szerepének gyengülése miatt az iskolára
jelentıs szerep és felelısség hárul a normák közvetítésében, a szociális tanulás feltételeinek
megteremtésében. Az iskolában eltöltött idı megnövekedésével sokoldalú lehetıség nyílik a
közösségalakító minták megismertetésére, az emberi kapcsolatok gazdagságának és az
egymáshoz tartozás örömének megtapasztalására. A kudarcélmények, az elfogadottság és a
sikerek hiánya miatt a tanulók közösségi nevelése, közös élményhez juttatása kiemelt
fontosságú.
A személyiségfejlesztés feladatai az alábbi területekre bonthatók:
1. Motoros képességek fejlesztése;
2. Kommunikációs képességek fejlesztése;
3. Kognitív képességek fejlesztése;
4. A kreatív képességek fejlesztése;
5. Szociális képességek fejlesztése;
1. Motoros képességek fejlesztése
A motoros képességek fejlesztésének célja:
- a gyermek általános testi fejlıdésének elısegítése
- a mindennapi élet praktikus feladataihoz szükséges mozgások fejlesztése és
gyakorlása;
- a helyes beszédartikulációhoz és az iskolai tanuláshoz szükséges finommozgások
fejlesztése;
- mozgás terén mutatkozó fejlıdési elmaradások korrigálása;
- a szabadidı változatos és életkornak megfelelı eltöltéséhez és az egyes sportágak
gyakorlásához szükséges mozgások megtanulása;
- a késıbbi pályaválasztáshoz, illetve munkavégzéshez szükséges mozgások
elsajátításának elıkészítése,
- valamint az egészséges életmódot elısegítı szokások kialakítása
2. Kommunikációs képességek fejlesztése
- A közlés és befogadás, a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése minden pedagógus
feladata.
- A kommunikációs képességek csak differenciáltan fejleszthetık eredményesen. A gyermek
képességei a tevékenységei során fejlıdnek. Ezért valós kommunikációs helyzetek
sorozatát kell megteremtenie a pedagógusnak, amelyekben a tanulók mind a közlı, mind a
befogadó szerepét átélhetik. Ebben a légkörben megbeszélhetnek, kérdezhetnek,
vitázhatnak, véleményezhetnek, megfogalmazhatják észrevételeiket és indulataikat éppoly
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gyakorisággal kommunikálva egymással, mint a pedagógussal. Mindehhez kockázat- és
félelemmentes légkör szükséges, az elemzı és fejlesztı értékelések biztosításával, a
minısítı megnyilvánulások számának jelentıs csökkentésével.
3. Kognitív képességek fejlesztése
- érzékelés, észlelés;
- a közvetlen és a megtartó emlékezet fejlesztése
- egyszerő logikai mőveletek elvégzése, fogalmi összefüggések felismerése, bonyolultabb
logikai mőveletek elvégzése, problémamegoldás;
- kapcsolat kialakítása más pszichikus folyamatokkal – érzés, akarat – és más képességekkel
kommunikatív, kreatív és motoros képességek;
- új helyzetekhez való alkalmazkodás, a folyamatosan változó feladatok megoldása, mint
intelligencia – mőködés;
- önreflexió, interperszonális Én- kapcsolatok mőködése és megjelenése a tudatban;
- az Én-identitás kognitív megerısítése - a világismeret és az önismeret egymásra
vonatkoztatása.
4. A kreatív képességek fejlesztése
A személyiségfejlesztés során biztosítani kell a kreatív képesség kibontakozásának alapvetı
belsı forrását: az öröm, a derő, - és a vidámságélményt. Ezzel az élménnyel növeljük a
gyermek biztonságérzetét, ösztönözzük a dolgok felfedezı megismerésére, a cselekvésekben
való részvételre.
Az utánzáson, mintakövetésen, az emlékezésen alapuló tanulás eredményeibıl kiindulva az
individuum egyedi megismerı, érzés – és cselekvésbeli tulajdonságainak megjelenítése a
gondolkodási folyamatokban és a létrehozott produktumokban.
Az orientációs képességek fejlesztése
A térbeli és idıbeli tájékozódás elısegítése
- az etikai, életvezetési, anyagi, egészségi értékek személyes rangsorának kialakítása;
- a társadalmi élet normáinak, szabályainak, törvényének ismerete, vagyis a természet és a
társadalom által meghatározott törvényszerő, szabályszerő viszonyok közötti eligazodást
lehetıvé tevı orientációs képesség fejlesztése.
5. Szociális képességek fejlesztése
Elı kell segíteni a felnövekvı gyermek számára a személyközi kapcsolatokból származó
élmények feldolgozását, a kapcsolatok kialakítását;
- részvételt a szociális aktivitásban;
- a tájékozódást a különféle szociális struktúrákban;
- aktív bekapcsolódás a közügyekbe
Mindezek segítségével hozzá kell járulni a gyermek - életkorának megfelelı - identitásának,
önismeretének kialakulásához. A gyermek eközben ismereteket szerez, érzelmeket él át és a
szociális képességeit kifejezı tulajdonságokat gyakorolja.
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A személyiségformálás folyamatában alapvetı fontosságú:
- az elfogadás;
- motiválás;
- a pozitívumokra történı támaszkodás;
- sikerélményekhez juttatás;
- különleges gondozási igény kielégítésében a biológiai, pszichológiai és a szociális
tulajdonságok komplex megközelítése;
- fizikai, szellemi és erkölcsi fejlesztés egysége és egyenértékősége;
- a személyiségfejlesztésben résztvevı szakemberek együttmőködése;
- a kötelezı és szabadon választott tevékenységek egysége, integrációja a
személyiségfejlesztés céljainak szolgálatában;
- minden gyermek sajátos, egyéni életútja, életesélye szempontjából döntı
kompetenciák kialakításának elıtérbe helyezése;
a szociális és állampolgári kompetencia kialakítása
A személyiségfejlesztés célja: a személyiség belsı tényezıiben az alábbi változások elérése:
- önkontroll, felelısség önmagukért, lehetıség szerinti önállóság, önfejlesztés igénye,
személyes méltóság
- reális énkép, önismeret, önértékelés kialakítása; önmaga értékeinek felismerése;
- nyitottság, érdeklıdés;
- igyekezet, szorgalom;
- esztétikai érzékenység;
- törekvés a testi-lelki egészség megóvására;
- pozitív értékrend;
- tanulási képességek, módszerek, ismeretszerzési igény kialakítása;
- információk feldolgozása, szelektálása;
- problémamegoldó képesség;
- alkalmazható tudás elsajátítása;
- kötıdések, azonosulások - közösséghez, családhoz, társhoz, hagyományokhoz,
szokásokhoz, hazánkhoz, kultúránkhoz, népünkhöz.
Az interperszonális viszonyban az alábbi változások elérése a cél:
- pozitív érintkezési formák, kapcsolatteremtés kultúrált módja;
- egymásra figyelés;
- együttmőködés képessége;
- mások elfogadása, szeretet, segítıkészség, önzetlenség cselekedetekben történı
megmutatkozása;
- normatudat, viselkedés és magatartási szabályok megértése
- viselkedéskultúra a hagyományosan elfogadott normák, illemszabályok szerint;
- kommunikációs és metakommunikációs csatornák adekvát és kultúrált használata;
- felelısségvállalás a tettekért;
- konfliktuskezelés békés technikák alkalmazásával;
- részvétel az iskolai közösségi életben;
- kritikai készség fejlesztése;
- társas kapcsolatok örömteli megélése, fenntartásukra irányuló törekvések.
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A sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott, tanulási nehézségekkel , illetve
részképesség zavarokkal küzdı tanulók személyiségfejlesztésének sajátos elvei:
1. A követelmények teljesítéséhez hosszabb idısávok, keretek megjelölése ott, ahol erre
szükség van.
2. Az elıírt minimális teljesítményekre építve szükség esetén sajátos, a
fogyatékosságnak megfelelı tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése.
3. A pedagógusok segítı megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék
ezeket a tanulókat a követelmények elérésében, elsısorban az önmagukhoz
viszonyított fejlıdésüket értékelve.
A személyiségfejlesztés megvalósításának színterei:
A személyiségfejlesztés nem elkülönülı tanóra feladata; szükséges integrálni a nevelésoktatás- képzés rendszerébe.
1. A személyiségfejlesztés megvalósulása tanórák keretében:
A személyiségfejlesztı feladatok összekapcsolják a különbözı tantárgyak közös elemeit. A
már meglévı tapasztalatokra kell épülniük, alacsony szocializációra, rossz élményekre,
korábbi iskolai kudarcokra.
Tanórai feladatok a tanulók személyiségének alakításában, fejlesztésében:
Az értelem kimővelése:
- tanítás – tanulás folyamat tartalmi és formai elemeinek optimális megválasztása,
- a társadalmilag hasznos tevékenységre való ráismerés biztosítása (élmény,
rácsodálkozás),
- a játékismeret és az alkotásvágy fejlesztése,
- a tanulási teljesítmény optimalizálása,
- tapasztalati és értelmezı tanulás képességének fejlesztése,
- az önálló tanulás képességének fejlesztése,
- differenciált tanulás-szervezés, tanulássegítés egyéni bánásmóddal,
- kognitív képességek fejlesztése,
- beszéd, beszédértés fejlesztése,
- szóbeli- és írásbeli kommunikáció képességének fejlesztése,
- idegen nyelv elsajátíttatása tanulóink képességi szintjén,
- a gondolkodás fejlesztése:
- problémamegoldás,
- összefüggések látása, kezelése,
- tehetséggondozás – differenciált fejlesztési lehetıségek alkalmazása;
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét tevékenységrendszer, illetve módszertani
alapelvek részletesen a helyi tanterv tantárgyainál kerülnek rögzítésre.
2. A személyiségfejlesztés megvalósításának lehetıségei a kötelezı tanórák keretén
belül:
1. Anyanyelvi nevelésben:
- szituációs játékok során irodalmi mővek, párbeszédek megjelenítésével;
2. Mővészeti nevelésben:
- tánc és dráma elemének felhasználásával;
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3. Természeti nevelésben:
- környezetvédelmi akciók, győjtések során
4. Munkára nevelésben:
- technikai jellegő közös alkotómunka lehetıségeinek megteremtésével;
5. Vizuális nevelésben:
- plakátfestés, díszlet- és jelmezkészítés, rendezvények elıkészítése;
6. Testnevelés órákon:
- a csoportkohézió erısítésével
- csapatjátékok, váltóversenyek, páros gyakorlatok;
7. Ének órákon:
- a közös éneklés örömének megismertetésével – játékos kánon, felelgetı
játék, népi gyermekjátékok, körjátékok;
3.A személyiségfejlesztés megvalósítása tanórán kívüli foglalkozások keretében
A tanórán kívüli tevékenység a személyiség önmegvalósításának szerves része.
A tanórán kívüli foglalkozások keretében megváltozik:
- a gyermek és a közösség kapcsolata;
- a gyermekek – nevelık együttmőködése;
- a gyermek aktivitása, állóképessége javul,
- fejlıdik az önbizalma,
- sikerélmény elérésére törekszik,
- a tanulását, ismeretbıvítését segítı programok iránt fokozatosan érdeklıdıvé válik,
- megszerzett tapasztalatai alapján bıvül a kapcsolata tágabb környezetével,
- olyan értelmes tevékenységek végzését tartja fontosnak, aminek elınyeit
hasznosítani tudja.
A tanórán kívüli foglalkozások keretében kiemelt szerepet kap az együttmőködés,
alkalmazkodás, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés képességének fejlesztése. Ezzel
párhuzamosan olyan tevékenységi formák alkalmazása is jelen van, amelyek elısegítik a
tanulók késıbbi eredményes társadalmi beilleszkedését. Fejlesztik a testi, lelki, szellemi
egészséget, akaratot, jellemet, cselekvési képességet, erkölcsi arculatot, mővelt, kultúrált
magatartást.
A tanórán kívüli foglalkozások szervezésével kapcsolatos követelmények, irányok:
- Az iskolakezdés elsı szakaszában célszerő egy-egy tevékenységi terület késleltetett
indítása, a délutáni idıszak lépcsızetes felépítése.
- A csoport életkori sajátosságait, speciális szükségleteit megfelelıen figyelembe
véve lehet meghatározni a foglalkozások heti idıtartamát.
- A jó idıbeosztás, az átgondolt tervezés példaértékő a gyermek elıtt.
- Az egyes tevékenységi területek programjába is beépülnek a fejlesztı szakemberek
ajánlásai, amelyek kifejezetten játékos, indirekt formában illeszkednek
a tevékenységi területekhez.
- A szabadidıs tevékenységek sokrétő, széles választékot nyújtanak és igazodnak a
tanulók igényeihez, képességeihez, életkori sajátosságaihoz, idıtartam, módszer,
eszközválasztás, helyszín tekintetében is.
- A tanuló olyan foglalkozáson vesz részt, amelyben sikereket érhet el, ahol
egyenrangú tagja lehet a csoportnak, közösségnek, és amely egyben hozzájárul
képességei fejlıdéséhez is.
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- A tevékenységek erısítik az éntudatot, az öröm forrásai, élményt nyújtanak a
gyermekeknek, lehetıséget adnak az önmegvalósításra, a feszültség oldására.
4. A tanórán kívüli tevékenységek fajtái és személyiségfejlesztési lehetıségei
1. Manuális tevékenységek:
- kézmőves, szövı foglalkozások
- faliújság, ünnepi dekoráció készítése, osztálytermek díszítése
A gyermek a maga fejlıdési szintjének megfelelıen megtanul valamit elgondolni, tervezni,
képességeit mozgósítani, továbbfejleszteni. Olyan képesség-együttesek alakulnak ki benne,
amelyek alkalmassá teszik alkotó munka végzésére. A gyermekek szociális képességeit
fejleszti a kölcsönös felelısség, az együttmőködés igényének formálása révén.
Formái: átmásolás különbözı technikákkal, nyomatok készítése, agyagozás, anyagok
megmunkálása, szövés, kerámiakészítés, textil és bırmunkák.
A manuális tevékenységek során fejlıdı képességek, készségek:
- finommozgások
- analízis – szintézis képessége,
- formaészlelés,
- vizuális emlékezet,
- reprodukciós készség,
- kompozíciós és dekoratív készségek,
- taktilis percepció.
2. Játék – mozgás:
- atlétikai foglalkozások, labdajáték, csapatverseny
- népi gyermekjátékok, néptánc, társastáncok, modern táncok
A gyermeket tevékenysége a többi játszótárssal összehangolt cselekedetre készteti: A játék a
gyermek számára örömforrás. Növeli a közösségi érzést, fokozza az alkalmazkodó készséget,
edzi az akaratot. Általa tanulja meg a gyermek az egyéni és a közösségi érdekek
összehangolását. Nagy elınye, hogy a játékszerek használata kitartásra, helytállásra,
felelısségvállalásra, a szabályok betartására ösztönöz.
A tanuló számára lehetıvé válik, hogy:
- a társas érintkezésben szükséges normákat elsajátítsa,
- megismerje a társas kapcsolatok jellemzıit,
- érzékelhesse saját és mások érzelmi megnyilvánulásait, viselkedését.
A spontán élmények sorozata segítséget nyújt a magatartás tudatos irányításához, a
következmények felméréséhez.
Formái:
- konstruktív játékok,
- szabályjátékok,
- szerepjátékok,
- tánc,
- sportjátékok,
- versenyek, vetélkedık.
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A játék- mozgás során fejlıdı képességek, készségek:
- szem-kéz koordináció,
- figyelem, koncentráció,
- mozgáskoordináció,
- önfegyelem,
- önkontroll,
- gondolkodási mőveletek,
- szerialitás,
- emlékezet.
3. Mővészeti tevékenységek: rajzkör, képzımővészkör, énekkar, hangverseny-látogatás,
színházlátogatás, film - video – fotómőhely
A tanulók lehetıséget kapnak arra, hogy szabadon társuljanak, hogy számukra egy-egy vonzó
tevékenységben részt vegyenek. Az azonos érdeklıdési körő, de akár különbözı életkorú
tanulók közös munkájának eredményeit intézményi szinten, iskolai rendezvényeken
bemutathatják.
Formái:
- színjátszás,
- drámajátékok,
- bábozás,
- énekkar,
- ritmus-és hallásnevelés,
- ünnepi mősorok összeállítása,
- kiállítások szervezése a tanulók munkáiból,
- szavaló, versmondó versenyek.
Az önkifejezés, a személyiség valamennyi komponensére ható eszköz, a helyes önértékelés
kialakulásának lényeges eleme.
4. Mőhelymunka: kézmőves szakkör
Személyiségfejlesztési lehetıségek:
- Lehetıséget nyújt a gyermekekkel való külön foglalkozásra.
- Elısegíti a gyengébb tanulók fejlıdését.
- Alkalmat ad arra, hogy az egyéni ötletek megvalósuljanak.
- Egy-egy munkadarab elkészítésekor különféle technikai megoldások is felszínre
kerülnek.
- Közös munkadarab elkészítése esetén minden tanulónak lehetısége van
bekapcsolódni a tevékenységbe.
- Minden tanuló annyival járul hozzá a munkához, amennyire azt képességei lehetıvé
teszik.
- A tevékenykedés közben minden gyermeknek figyelnie kell társaira, azok
véleményére, ötleteire, a munka részfázisainak sorrendjére és a saját szerepére.
Az ilyen jellegő mőhelymunka leginkább az analízis – szintézis, a figyelem és a
szerialitás képességét fejleszti.

57

5. Tanítási órák keretében nem megvalósítható csoportos tevékenységi formák célzottan személyiségfejlesztı foglalkozások:
- mentálhigiénés személyiségfejlesztı csoportfoglalkozások
- A tanulók sokoldalú – képesség -, kreativitás -, érzelmi, empátia -, én kép -,
önismereti – fejlesztésének játékos technikái a nevelés „kiegyensúlyozása”
végett a személyiség kibontakoztatásának elısegítésére.

Klúg Péter tagintézmény:
Tanulóink fejlıdésének az egyes életkori szakaszokhoz kapcsolódó jellemzıi
Kisgyermekkor (2,5-6 év)
A gyerekek ebben az életkorban kezdik elsajátítani a társadalmi normákat, értékeket, a társas
együttélés szabályait.
A hallássérült kisgyermek személyiségének kialakulását nehezíti a hallássérülés ténye. A
kommunikációs csatorna sérülése miatt kapcsolatteremtése akadályozott, nehezített a társas
kapcsolatok kiépítése. A hallássérülésbıl adódó sikertelen kommunikációs próbálkozások a
gyermeket fruszrálják, visszahúzódóvá, passzívvá teszik, vagy épp kritikátlan viselkedésre,
dühkitörésekre késztetik. Gondolkodásuk kialakulatlan, a képi gondolkodás nem teszi
lehetıvé az alapvetı ok-okozati összefüggések, egyszerő szabályok felismerést, a látszat és a
valóság megkülönböztetését.
Faladatunk:
Színes, változatos élmények adása a hallás-beszéd beindítással párhuzamosan. Felnıtt
modellek által megjelenített alapvetı magatartási normák adása, amelyekkel a gyermek
azonosulhat. Biztonságérzetet adó, türelmes, szeretetteljes bánásmóddal segíteni
próbálkozásaikat a kapcsolatteremtés kezdeményezésében.
A kognitív funkciók sokoldalú fejlesztésével képessé tenni ıket a környezet megfigyelésére, a
környezeti hatások feldolgozására, az összefüggések felismerésére.
Latencia kor (6-8 év)
A gyerekek nagy része iskolaéretten kerül az elsı osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeretés teljesítményigénnyel. A gyerekek interperszonális kapcsolatait erısen meghatározza a
számukra fontos személyekhez – szülıkhöz, pedagógushoz – való kötıdés. Az új
követelményeknek való megfelelés számos képességbeli és személyiségbeli tényezıt igényel.
Ezért ebben az életkorban jelentkezı problémák nagy része beilleszkedési, tanulási
nehézségekben és/vagy magatartásproblémákban fejezıdhet ki. A lelki egészség fontos
összetevıje a kortárskapcsolatok szervezıdése, a közösségben elfoglalt pozíció, a barátkozás
sikeressége. Ezek kedvezı alakulásához esetenként a pedagógus segítsége, indirekt irányítása
is szükséges.
Olyan pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk, amelyek hatására a mellızést, a kirekesztést,
a sértı elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat feváltja a csoportban az elfogadás,
a türelem, készség az együttmőködésre, az egymás segítése, az ıszinteség, a kölcsönös
megbecsülés.
Feladatunk olyan kommunikációs helyzetek létrehozása, melyek során a tanulók a fent
felsorolt pozitív tulajdonságokat felismerik, azonosulnak velük és a napi társas kapcsolatok
kiépítésében, illetve fenntartásában alkalmazzák is
Terveink között szerepel a konzultációs lehetıség biztosítása a szülı számára, melynek célja
az információcsere, a szülı megnyerése a preventív vagy korrekciós feladatokhoz szükséges
nevelési módszerek alkalmazására és új nevelési stratégiák kidolgozására.
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Prepubertáskor (9-11 év)
Az ebben a korban lévı gyermekek viselkedésére jellemzıek még továbbra is a kisiskolás
jegyek, de a korszak végén elkezdıdik egy önállósulási törekvés, a felnıtt-kapcsolatok helyét
a társaskapcsolatok fontossága veszi át. A személyiség és önismeret alakulásában egyre
nagyobb szerepet játszanak a kortárscsoportok. Az ebben a korszakban megfigyelhetı
érzelmi-hangulati labilitás már a serdülıkor elıfutára. Természetesen ebben az idıszakban is
jelentkezhetnek magatartásproblémák, melyek kezelése fontos feladat.
Pubertás kor (12-16 év)
Fıleg az önmegismerés igénye jut kifejezésre, az identitás keresése, az önállósulási törekvés,
a felnıttekétıl eltérı véleményalkotás, kritikai hajlandóság jellemzı. A pedagógusok ekkor
jelzik a legtöbb magatartásproblémát. A céljaink között szereplı esetmegbeszélı
csoportokban (pszichológus vezetésével a pedagógusok körében) nagy hangsúlyt kap a
serdülıkkel való helyes bánásmód megbeszélése is.
Tervünk
a
korosztály
részérıl
jelentkezı
nagymértékő
önismereti
igény
csoportfoglalkozásokban való kielégítése, melyek vezetését végezheti a pszichológus, illetve a
pszichológus segítségével az osztályfınök is. A korosztály másik jellegzetes problémája a
pályaválasztás, mellyel kapcsolatos gondok szintén csoportos foglalkozások keretében
lennének feldolgozhatók.
Postpubertás kor (17-18 év)
Mivel intézményünkben középiskolás korú fiatalokat is képzünk, ezért a körükben felmerülı
gondokat – amelyek fıleg a felnıtt szereppel kapcsolatos értékválságból erednek –
megfelelıen orvosolnunk kell, az elızıekben ismertetett esetmegbeszélı és önismereti
csoportok megszervezésével. Természetesen az iskola feladatai közé tartozik még az
esetlegesen felmerülı krízishelyzetek megoldása is.

3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Kozmutza Flóra székhely, Rigó Alajos és a Csongrádi tagintézmény
A közösségi nevelés területei:
− a család
− az iskola
− a diákotthon és gyermekotthon
− az iskolán kívüli közösségek.
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és társadalom közötti kapcsolatot
kialakítja, megteremti. Az intézetben a közösségfejlesztés fı területei:
− a tanórák
− tanórán kívüli foglalkozások
− szabadidıs tevékenységek
− diákotthoni, gyermekotthoni munka.
A megvalósítható közösségfejlesztési feladatok
Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fı iskolai tevékenységének, tanulmányi
munkájának összefogó kerete, alapvetı élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a
tanulók spontán, véletlenszerő gyülekezete legfontosabb célunk ebbıl a nem nevelési
szempontból összetömörült csoportból olyan közösséget formálni, amely: a közös cél
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érdekében hajlandó a közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein belül
ennek megfelelıen viselkedni, munkálkodni.
Ennek a célnak a megvalósításához több esztendı kitartó, állhatatos és türelmes munkájára
van szükség. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk:
− a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenırzéssel, a
munkaerkölcs erısítésével,
− a tanulók kezdeményezéseinek segítése,
− a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése példamutatással, helyes
cselekvések bemutatásával; bírálat, önbírálat segítségével,
− a tanulók önállóságának fejlesztése,
− a folyamatosság biztosítása, a következı évfolyamon a már elért eredményekre való
építés,
− olyan nevelıi team kialakítása, mely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival
az egyes osztályok tevékenységét koordinálni tudja,
− különbözı változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált
csoportmunka, egyéni munka, verseny stb.) az együvé tartozás érzésének erısítése.
A tanórán kívüli foglalkozások közösségi feladatai
A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt
kirándulások, túrák, délutáni diákotthoni szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a
közösségfejlesztés kiváló területei.
Feladatunk, hogy neveljük a tanulókat az önellenırzésre, egymás segítésére és ellenırzésére.
o átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítjuk, hogy a
különbözı játékok, tevékenységek megfelelıen fejlesszék a közösséget, erısítsék a
közösséghez tartozás érzését.
o megismertetjük a tanulókkal a társas együttélés szabályait, amelyek a közösségben
való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek.
o a sokoldalú és változatos foglalkozásokkal hozzájárulunk a közösségi magatartás
erısítéséhez. (zene, tánc, színjátszás, színházlátogatás stb.)
o sétákkal, kirándulásokkal elmélyítjük a természet iránti tiszteletet és a környezet
védelmét.
A szabadidıs tevékenység közösségfejlesztı feladatai
A szabadidıs tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások,
amelyek kötıdnek a tanulók személyes életéhez, egyéni problémákhoz és hatása nem csak a
csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is.
A tevékenységeket élményre épülı, problémamegoldást fejlesztı módszerekre kell építeni.
Feladatunk:
o jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel,
o a csoporton belüli kapcsolatok erısítése,
o a csoportokban végzett munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem
fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetık elfogadása, az együttmőködés
megalapozása, fejlesztése,
o a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra
való építés,
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o az egyes tevékenységformák kidolgozását határozza meg az elsajátítandó ismeretek
készségszintővé alakítása mellett az értelmi képességek és a specifikus jellemzık
figyelembevétele és az egyedi személyiséghez alkalmazkodó kapcsolatteremetési
mód,
o a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevık adottságára
építve érdeklıdésük ne alkalmanként, véletlenszerően érvényesüljön, hanem tartós
aktivitásra ösztönözzön,
o olyan erıs érzelmi felhívó erıvel bíró témák kiválasztása, amely során felfedezhetik
magukban a másik iránti érdeklıdés, részvét, megértés, türelem szándékát, erısítve
ezzel a közösséghez való kötıdést.
Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az iskola nem differenciáltan,
egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen
egymást erısítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten
fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája
során.
A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában
foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen megjelenésével, viselkedésével,
beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a
tanulók elıtt.

Pápay Endre tagintézmény:
A közösségfejlesztés folyamat, mely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja,
megteremti. Iskolánk célját a tanítási órán és az azon kívül végbemenı pedagógiai
tevékenység szerves egységében valósítja meg.
Tanulóinknak fokozott szüksége van a közösségi életre, a közösen átélt élményekre, hiszen az
osztályhoz, az iskolához való tartozás érzése az iskolán kívüli életre is kihat. Fokozza a
biztonságérzetét, elısegíti a családi és lakóhelyi közösség szabályainak elfogadását,
betartását.
A közösségfejlesztés fı területei:
3.1. a.) Tanórák
b.) Tanórán kívüli foglalkozások
3.2.

Diák-önkormányzati munka

3.3.

a.) Szabadidıs tevékenységek
b.) Rendezvények
c.) Saját hagyományaink
d. Településhez kötıtı hagyományok

Ezek a területek feladataiban, céljaiban mások ugyan, de abban megegyeznek, hogy
valamennyien hozzájárulnak
- az egyén közösségi magatartásának kialakításához
- a közösségi szokások, normák elfogadásához
- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez
Valamennyi terület közösen, egymást erısítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását
figyelembe véve fejleszti a gyermek személyiségét. Közösségfejlesztés során az iskolában
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foglalkoztatott valamennyi dolgozó példaként áll a diákok elıtt s ehhez még segítséget nyújt a
szülıi munkaközösség és az iskolát segítı szervezetek.
Iskolai közösségi nevelı-oktató munkánk végsı célja, hogy tanulóink aktív állampolgárrá
váljanak.
Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. társadalmi
viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlı bánásmódhoz való jog
felismerésének képessége, a konfliktuskezelés,
a humanitárius segítségnyújtás, az
együttmőködés képessége), értékorientációk, beállítódások, (pl. felelısség, autonóm
cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását
döntıen a tanulóink aktív részvételére építı tanítás – és tanulásszervezési eljárások minısége,
illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.
3.1. a.) Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok
Az osztályközösség a gyermekek tanulmányi munkájának összefogó kerete.
Feladataink:
- a tanulás támogatása:
kölcsönös segítségnyújtással,
közösségi ellenırzéssel,
tanulmányi és munkaerkölcs erısítésével,
- a tanulók kezdeményezéseinek segítése
- a közvetlen tapasztalatszerzés segítése
- a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes
cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével)
- a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése
- a tanulók jogainak érvényesítése mellett, a közösség iránti kötelességtudat kialakítása
- a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése
- változatos munkaformákkal az együvé tartozás, az egymásért való felelısség
érzésének erısítése.
3.1.b.) Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai
A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt
érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei:
- kirándulások
- túrák
- napközis foglalkozások (pl. klubfoglalkozás,
munkafoglalkozás, szabadidıs tevékenység)
Feladat:
- nevelje a tanulókat az önellenırzésre, egymás segítésére és ellenırzésére
- a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a különbözı játékok,
tevékenységek megfelelıen fejlesszék a közösséget, erısítsék a közösséghez való
tartozás érzését
- ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvetı szabályait, amelyek a
közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek
- sokoldalú és változatos foglalkozások irodalmi, zenei, képzımővészeti…) járuljanak
hozzá a közösségi magatartás erısítéséhez
- a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a környezet iránti
felelısség érzését.
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A tanórán kívüli foglalkozások körébe tartoznak a tanítási órák keretében meg nem
valósítható osztály vagy csoportfoglalkozások, melyek:
- a tanulmányi kirándulás
- környezeti nevelés (erdei iskola)
- kulturális rendezvények (múzeumlátogatás, színházlátogatás)
- sportrendezvények
A pedagógiai programba beépült a
- tanulmányi kirándulás
- múzeumlátogatás
- erdei iskola
A tanórán kívüli foglalkozások tematikája megjelenik a tanmenetben, az osztályfınöki
munkatervben is.
Tanulmányi kirándulások:
- osztály tanulmányi kirándulások
- évfolyam tanulmányi kirándulások
- iskolai szintő tanulmányi kirándulások
- érdeklıdési körhöz kötött tanulmányi kirándulások
o író, költı, mővész, híres ember szülıházának megtekintése
o neves évfordulókra rendezett ünnepségeken való részvétel
o turisztikai kirándulások
o botanikai kirándulások
Múzeumlátogatások:
- rendszeres, minden évfolyamon ismétlıdı, egyazon múzeum meglátogatását
célzó látogatások
- idıszakos kiállítások látogatása
- tantárgyhoz
kötıdı
múzeumlátogatások
(közlekedési
-,
ipari-,
természettudományi-, mezıgazdasági-, halászati-, stb.)
A szabadidıs tevékenységek formáit minden évben a mindenkori éves munkaterv tartalmazza
Klubfoglalkozások, szakkörök:
- „A mese világa”
- kézmőves
- számítógépes
- „A zene világa”
- hímzı – varró szakkör
- kertépítı szakkör
Versenyek:
- tanulmányi: helyi, megyei, országos szintig felmenı
- kulturális: különbözı mővészeti területeket érintı
Házi bajnokságok:
különbözı sportágak keretében
Házi versenyek: a tanulmányi és kulturális – területi versenyek elıtt
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Diákönkormányzati nap: egészségnap
Jeles napok:
- Föld napja
- Madarak és Fák napja
- Költészet napja
- Víz -Világ napja
- Kihívás napja
3.2. Diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító közösségei, melynek keretében a tanulók a
pedagógus irányításával együtt, saját fejlettségüknek megfelelı szinten intézik saját ügyeiket.
Feladat:
-

olyan közös érdeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, melyek nem
sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak
a kialakított, meglévı, vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok,
közösségépítı tevékenységek fejlesztése
a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése
olyan tevékenységek szervezése, melyek értékes esztétikai élményeket keltenek
a közösség tagjaiban és ezzel erısödik, fejlıdik maga a közösség
a közösség iránti felelısségérzet, felelısségtudat kialakítása, fejlesztése
a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztetı tevékenységek szervezése
olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének
sikereire, értékeli más közösségektıl megkülönböztetı tulajdonságait
a diákok jogainak megismertetése mellett a közösség iránti kötelességtudat
kialakítása

3.3. a.) Szabadidıs tevékenységek
A szabadidıs tevékenység olyan örömöt adó munkaformák közé szervezett foglalkozások,
melyek kötıdnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz. Hatása
nem csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. A
tevékenységeket élményekre épülı, problémamegoldást fejlesztı módszerekre kell építeni.
Feladatai:
-

-

-

jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a
tevékenységet segítı külsı szakemberekkel
olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem
tevékenységük által elérhetıvé és élıvé teszik kulturális örökségünket,
csoporton belüli kapcsolatok erısítése
a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az
önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetık elfogadása, az
együttmőködés megalapozása, fejlesztése
a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre,
aktivitásra való építés,
a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevık
adottságába építve érdeklıdésük ne alkalmanként, véletlenszerően
érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra ösztönözzön,
olyan erıs érzelmi-értelmi felhívó erıvel bíró témák kijelölése, amely során
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csodálkozva fedezhetik fel önmagukban a másik iránti érdeklıdés, részvét,
megértés, türelem szándékát és képességét, erısítve ezzel a közösséghez való
kötıdést,
- olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív
irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint
hatással vannak a pozitív töltéső életmód kialakítására.
3.3.b.) Rendezvények
Nemzeti ünnepeink megünneplését faliújságok készítésével és színvonalas mősorok
összeállításával – melyeknek a tanulók a résztvevıi – tesszük az ünnephez méltóvá.
- március 15.
- augusztus 20.
- október 23.
- február 25. megemlékezés a kommunizmus
- április 7. megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Iskolai ünnepélyek
- Az iskolával való találkozás gyermekeknek és szülıjének egyaránt a tanévnyitó
ünnepéllyel kezdıdik. Ekkor tájékoztatást kapnak a tanév rendjérıl, a
felszerelési ellátásról, az elvárásainkról.
- Nemcsak a fogadás, a tanulók búcsúztatása is ünnepélyes formában történik, a
tanévzárással összekötve. A ballagást mindenkor a tanulók mősora teszi
ünnepélyessé, meghitté, emlékezetessé.
- Anyák napján a tanulók közös ünnepi mősorral, virággal, ajándékkal köszöntik a
meghívott édesanyákat, nagymamákat.
- Az ünnepek sorában fontos helyen áll a téli szünet elıtti utolsó tanítási napon a
karácsony ünnepe közös iskolai mősorral.
- Évek óta kedves hagyományként a Mikulás köszönti a gyermekeket.
- A tél búcsúztatását és a tavasz köszöntését a hagyományos farsangi
játékdélutánnal és a „kiszebáb” égetéssel ünnepeljük.
- Minden évben megrendezésre kerül a komplex tanulmányi verseny, amely
önmaguk, egymás és a közösségi iránti kötelességtudatot és fejleszti.
- A gyermeknapi és pedagógusnapi rendezvényeket a diákönkormányzat szervezi.
- A tanév során legalább egy egész napos kirándulást szervezünk, minden osztály
saját igénye szerint, az osztály közösséggé formálódása érdekében.
- A tanév folyamán két alkalommal tartunk szülıi értekezletet.
- Szintén két alkalommal szervezünk nyílt tanítási napot, ahol a szülıknek
lehetısége van betekinteni az iskola nevelı-oktató munkájába. Aktuális
problémákkal az osztályfınökök fogadóórán fogadják a szülıket.
- A tanulók életének hétköznapjait teszi színesebbé a gyermekközösség felnıtt és
gyermekvezetıi irányításával összeállított éves program. Ez az év jeles ünnepein
kívül számos érdekes, változatos programot jelent, amit a mindenkori tanévi
munkaterv tartalmaz.

3.3.c.) Saját hagyományaink
-

Névadónk tiszteletére minden tanév végén több napos „Pápay –napok”
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rendezvénysorozatot szervezünk:
- kézmővesek utcája
- rajzpályázat meghirdetése a megyei testvér intézetekben
- megyei szintő kulturális mővészeti gála
- közös játék szülıkkel, szponzorokkal
- „Pápay díj” átadása az alapító okirat szerint.
-

-

-

-

Nevelı- oktató munkánk színvonalának emelése érdekében megyei szintő
szakmai
konferenciát szervezünk külsı elıadók meghívásával.
A romániai Rékáson mőködı Scoala Speciala Iskolával testvérkapcsolatunk van.
Kölcsönösen meglátogatjuk egymást. Érdeklıdéssel figyeljük egymás szakmai
munkáját.
Megalkottuk iskolánk logoját, ami levelezésünkben és rendezvényeinken
iskolánk jelképe.
1998. szeptember 8-án bejegyeztettük a „Fogadj el!” alapítványunkat, amelyre
2002. januárjától az SZJA 1 %-át utalhatják az iskolánk támogatói.
A tanórán kívüli tevékenységek szerves részét képezik a mővészeti iskolák
keretén belül zajló foglalkozások. Munkájukról a mővészeti gálán és az ezzel
egyidıben szervezett kiállításon adnak számot.
Ennek megtekintése a Hagymaházban nyitott az érdeklıdık számára.
Pedagógus szerkesztésében, a tanulók közremőködésével jelenik meg a „Suli –
varázs” címő iskolaújság, közérdekő tudnivalókkal, érdekes események
beszámolóival.

3.3.d.) Településhez kötıdı hagyományok
Tanulóink elfogadtatása, rehabilitációja érdekében a városi és megyei
iskolákkal jó kapcsolatot építettünk ki. Részt vettünk rendezvényeiken:

intézményekkel,

- hagymafesztivál - felvonulás
- bemutatkozási lehetıség
- városnap
- hangversenyek
- színházi elıadások, egyéb kulturális rendezvények
- városi mővészeti gála
-

Eredményes kapcsolatot alakítottunk ki a felnıtt fogyatékosok szervezeteivel
(ÉFOÉSZ, Mozgáskorlátozottak Klubja, stb.)
- Bekapcsolódunk országos és városi rendezéső sport – programokba.
- „Kihívás napja”
- „Szilveszteri futás” stb.
A fenti rendezvények színvonalas
hagyományok megfelelı ápolását.

szerevezésével, lebonyolításával biztosítjuk

a
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4. Beilleszkedési,
tevékenységek

magatartási

nehézségekkel

összefüggı

pedagógiai

Azoknál a gyermekeknél, akik beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, magatartási
problémák jelentkezhetnek, s akiknél magatartási zavarok mutatkoznak, általában nehezebben
illeszkednek be a közösségbe.
Az ezzel kapcsolatos pedagógiai tevékenységeket a problémát kiváló okok feltárása alapján
lehet és kell megtervezni.
A célzott pedagógiai tevékenységekkel megszüntethetık lehetnének a problémák állandó
forrásai.
4.1. A problémák forrásai
a.) Belsı források:
- a fontosság és az elismerés hiányának érzése;
- alig, vagy egyáltalán nem irányítják azt, hogy mi történik az életükben, a történtek
feletti kontrol hiánya;
- elégtelen önfegyelem, önuralom;
- képtelenség arra, hogy önmagával vagy másokkal, illetve a helyzettel kapcsolatos
érzéseket közöljék, a negatív és pozitív érzelmek között nincsenek átmenetek;
- a kritikus gondolkodásra és jó döntések meghozatalára, egészséges életvitelre való
képtelenség;
- a szabályok és döntések következményeinek meg nem értése, el nem fogadása;
- iskolai sikertelenségek, érzése;
- gyenge önbizalom és kevés önbecsülés;
- a szociális kódok és értékek meg nem értése, el nem fogadása
b.) Külsı környezeti források:
- széthulló családok,
- a társadalmi hovatartozás érzésének hiánya;
- a család és a barátok hanyatló vagy minimális pozitív erkölcsi értékorientációja a
szociális szabályokkal szemben;
- a család és a környezet kedvezıen fogadja a negatív viselkedési formákat;
- gyengül az elkötelezettség az iskolával, a munkával, a tanulással szemben;
- szokásformáló szerek fogyasztása a szülıi házban, a gyermek környezetében;
- erıszak a családban
4.2. Célzott pedagógiai tevékenységek
1. A gyermek eddigi életútjának ismerete:
a.) fejlıdési lapok áttekintése okfeltáró jelleggel;
b.) az új környezetbe történı érkezés elıtti elbeszélgetés az újonnan érkezıvel;
c.) kapcsolatfelvétel a családdal: - családlátogatás
- a gyerekkel kapcsolatos problémák, gondok
közös megbeszélése;
2. Elfogadás – elfogadtatás
3. Lehetıség szerint az osztályfınök készítse fel a közösséget az új gyermek érkezésére.
A megérkezés pillanatától kezdve ı is legyen teljes értékő, aktív tagja a csoportnak.
4. Külsı szakemberek bevonása: pszichológus, pszichiáter
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5. Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szerepe:
a.) Az oktató-nevelı munka eredményességének elengedhetetlen része a
gyermekközösség minden tagjának a megismerése a problémá(k)ra való rálátás, a
megoldási lehetıségek közös keresése. A gyermekeket képességükhöz, fejlettségi
szintjükhöz méretezett feladatokkal kell ellátni, megbízni, módot és lehetıséget
adva ezáltal a felgyülemlett feszültségek, energiák levezetésére is. A célirányos és
céltudatos feladatvégzés – felnıtt irányítása mellett – az önellenırzést, a
nehézségek leküzdését, a kudarc elviselésének képességét is fejleszti.
b.) Iskolánk tanórán kívüli tevékenységei a tanulók egész életét átfogják, szervezik,
irányítják, befolyásolják, választékot kínálva a különféle lehetıségekbıl, melyek
képességeik egyre sokrétőbb kibontakozását teszik lehetıvé.
Szerves kiegészítıi az iskolai tevékenységeknek, elısegítik a gyermek
személyiségének fejlıdését.
Tartalmazza a tanulók tanórára való felkészülését, fegyelmezett munkavégzését. Az
önálló, kitartó munkavégzés során sikerélményhez jutnak a gyerekek.
A magatartási problémák megelızése érdekében kiemelt jelentıséggel bírhat az
egyéni segítségnyújtás, a felzárkóztatás, a differenciált feladatok biztosítása.
c.) Csoport-terápia, önismeret-fejlesztés:
Ha a gyermek rendelkezik megfelelı szocializációs képességgel, fejleszthetjük a
csoport-terápia eszközeivel is. (önismereti játékok, farajz, családrajz) Mindezek
által a gyermek megmutathatja az esetlegesen önmagában rejlı konfliktusokat.
Az önismeret részleges vagy teljes hiányában felállított túlzottan magas mérce,
irreális elvárások a pedagógus részérıl mind elısegítik a kudarcélmény
kialakulását, majd állandósulását, melyek magatartási problémákhoz vezetnek.
d.) A szabadidı eltöltése:
A nevelı felügyelete mellett a pihenés, az önálló élménygyőjtés, a játék, az
érzelmi élet kibontakoztatásának lehetısége. Segíti a közösség spontán alakulását,
a társas, baráti kapcsolatok elmélyítését. Kisebbeknél szükséges a nevelı
játékötlete, kezdeményezése. A felsıbb évfolyamokban már a hasznos idıtöltés,
az önmővelés, szórakozás formáit kell elsajátítaniuk.
Az irodalom, a zene, a báb, a film, a képzımővészet eszközein keresztül fontos az
érzelmi árnyalatok bemutatása, átélése, belsı feszültségek feldolgozására irányuló
lehetıségek kihasználása.
Hasonló célokat szolgál a dramatizálás gyakorlása, valamint az élmények
verbalizációja.
A sport, a játék nagymértékben elısegíti a helyes magatartási szokások – többek
között az önfegyelem, a becsületesség – kialakítását, a szabályok elfogadását, azok
betartását. Lehetıvé teszi a csoportos élmény kialakulását, a versengés, küzdés,
nyerés, vesztés feldolgozását.
e.) Nevelési beszélgetés:
A nevelı által irányított beszélgetéseken az érzelmi-erkölcsi élet alakítása,
társadalmi normák közvetítése, átadása történik meghatározott tematika alapján,
kapcsolódva nevelési nehézségekhez, magatartási problémákhoz.
A súlyos beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység.
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Teendık: kis létszámú tanulócsoportok szervezése
A csoport létszámának számításánál a magatartási nehézségekkel küzdı gyermeket kettı,
autista gyermeket három tanulóként kell számításba venni. (Kt.3.sz. melléklet II.3.pont)
Ki lehet magántanuló?
A Kt. 11.§. (1) sz. pontja értelmében a tanuló joga, hogy magántanuló legyen.
- a tanuló (szülı) kérelmére /Kt.69.§.(2)/ és /Kt.7.§.(l)./
A Kt. 7.§.(2) pontja érelmében, illetve a R.23.§.(1) pontja értelmében ha az iskola igazgatója
vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat úgy ítéli meg, hogy a magántanulói
státusz a gyermekre nézve hátrányos, mivel a tanulónak nincs biztosítva a vizsgákra való
felkészülés, akkor a jegyzı dönt arról, hogy a továbbiakban milyen módon kell eleget tennie
tankötelezettségének.
Hátrányos helyzető tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez csatolnia kell a
gyermekjóléti szolgálat véleményét.
A fenti esetben a felkészülés módjáról a R.23.§.(2) bekezdése értelmében a szülı
gondoskodik.
- szakértıi vélemény alapján is lehet általános iskolai és szakiskolai tanuló a gyermek
magántanuló. /Kt.120.§.(1)/ értelmében
Ebben az esetben a felkészítésrıl a tanulóval jogviszonyban álló iskola gondoskodik
/R.23.§.(3) értelmében.
A felhasználandó órakeretrıl az 52.§.(13) bekezdése ad tájékoztatást. Ennek értelmében a
magántanuló egyéni foglalkozás keretében készül fel osztályozó vizsgára, a rendelkezésre álló
órakereten felül átlag heti 10 órában, egyéni fejlesztési terv alapján, melyet külön naplóban
dokumentálni kell. Az idıkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.
Mentesítés, felmentés a tanórák látogatása alól.
A Kt. 30.§.(9) bekezdésének értelmében az iskolaigazgató mentesít egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekbıl az értékelés és minısítés alól. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében,
valamint (11) bekezdésének c.) pontjában meghatározott módon egyéni foglalkozást szervez,
a mentesített tanulók számára.
Az igazgató indokolt esetben felmentheti az általános iskolai és szakiskolai tanulót részben,
vagy egészben a kötelezı tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. /Kt.69.§.(2)/
A magántanulót valamennyi tanórai foglalkozás alól fel kell menteni /Kt.69.§.(3)/
Kivételt képez ez alól a szakiskolai tanuló gyakorlati képzése, mely részvétel alól az iskola
igazgatója sem mentesíthet.
Mentesítés, felmentés az értékelés és minısítés alól.
A szakértıi és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértıi véleménye alapján
az igazgató mentesít és a tanuló számára továbbhaladást engedélyez. Az erre vonatkozó
szervezési feladatoknál a Kt. 70.§-ának (8-10) pontjai az irányadók.
R.21.§.(5) pontja értelmében a magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minısíteni.
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Klúg Péter tagintézmény:
Az iskoláskorú gyerekek általában a beilleszkedési nehézségeket, magatartási zavarokat a
prepubertáskor végére leküzdik. A hallássérülteknél, illetve halmozottan fogyatékosoknál ez a
folyamat elhúzódik. A fogyatékosok szociálisan inadaptáltak, vagyis nehézségekkel küzdenek
a társadalmi beilleszkedés során.
Célunk:
Az okok feltárása, segítségnyújtás a nehézségek leküzdéséhez.
A hallássérülteknél problémát okoz a beilleszkedés folyamán a verbális kommunikáció
hiánya, illetve alacsonyabb szintje, emiatt önmaguk elfogadtatása a társadalommal, szőkebbtágabb környezetükkel.
Feladatok
A családban, otthon:
− kapcsolattartás a szülıkkel, testvérekkel,
− a család hiányának „pótlása” a diákotthonban
Az osztályközösségben, az iskolán illetve a diákotthonon belüli beilleszkedési problémák
megoldása:
− a csoporton belül biztonságos szociális környezet megteremtése,
− egyéni képességeiknek megfelelı feladatok felkínálása,
− a közösség aktív tagjává válásának megsegítése,
− interperszonális kapcsolatok optimalizálása.
Az integrált gyermekek beilleszkedésének megsegítése, beilleszkedési gondok megoldása:
− ismeretek átadása, kapcsolattartás a többségi iskolákban tanító kollégákkal,
− a fogyatékos tanulók ösztönzése az új kapcsolatok létesítésére,
− nem fogyatékos társak felvilágosítása, segítése,
− tanácsadás a szülıknek.
Az önálló életvitel kialakításával kapcsolatos nehézségek:
− kitartás, munkához való hozzáállás fejlesztése,
− az önértékelés optimalizálása,
− pályaválasztási tanácsadás.
Frusztrációs helyzet csökkentése az egyéni képességek fejlesztésével, értékeik kiemelésével,
hangsúlyozásával:
– egyéni foglalkozások, szakkörök,
– tehetséggondozás,
– önismeret fejlesztés.
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5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység
Kozmutza Flóra székhely:
A tanórán kívüli szolgáltatások és programok, a szabadidıs tevékenységek a tanulók képesség
fejlesztését is lehetıvé teszik.
Ezek a következık:
− a tanulók reggeli és délutáni ügyeletének ellátása,
− az étkezések igénybevétele szükség szerint,(reggeli tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
− mindennapos testmozgás, levegın tartózkodás,
− szakkörök, alapfokú mővészeti oktatás a tehetséggondozásra, a képesség fejlesztésre,
− a könyvtár használata, könyvtári foglalkozás,
− felkészítés kulturális és sportversenyekre, vetélkedıkre, a tanulóknak hirdetett iskolai és
iskolán kívüli versenyekre,
− kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele, múzeumok, kiállítások
megtekintése, színház és mozi látogatások alkalmanként,
− kirándulások szervezése, erdei iskola a tanévben, nyári tábor szervezése, bonyolítása a
szünidıben.
A jelzett szolgáltatások az étkezések, színház- és mozilátogatások, kirándulások és táborok
kivételével ingyenesek. Az eredi iskolához a pályázatok sikere függvényében kérünk szülıi
hozzájárulást. Egyes programokon a szülık is részt vehetnek.
Ezek a programok a sokrétő, szerteágazó, konkrét tapasztalatgyőjtést szolgálják, melyek
fejlesztik a tanulók szocializációs képességét, tágítják az ismeretek körét, segítik a
kíváncsiság, a tanulás iránti igény felkeltését.
A programok lehetıséget adnak arra, hogy érintkezési formák, elvárások bemutatásával,
játékos gyakorlásával, a test, a ruházat tisztántartásának elsajátításával, a kultúrált étkezési
szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken történı viselkedés
szabályainak gyakorlásával közelítsék a kortárscsoportokat. Ezzel próbáljuk segíteni
elfogadásukat, befogadásukat.
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
Székhely
Napközis ellátás
- igény szerint napközis ellátást biztosítunk
- a napközis csoportok elkülönülnek a diákotthoni csoportoktól
- a napközis tanulók az iskolai élet számos területén kínálkozó programban vesznek részt
pl. kulturális programok, sportkör, testedzés, szakköri foglalkozás, alapfokú mővészeti
oktatás, manuális tevékenységek, vetélkedık, klubdélutánok, hitoktatás
- a napközis csoportoknak naponta napközis nevelı irányításával megszerzett ismeretek
tevékenység gyakorlására, feladatok megoldására fordíthatnak
Szakkörök:
o sportszakkörök
o színkottás hangszeres zene
o néptánc
o kézmőves
o mese-báb
o könyvtár
o „zöld” szakkör
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o színjátszó
o hittan
Szentesi és Csongrádi tagintézmények
Napközis ellátás:
Napközis ellátásban részesülnek a tanulók igény szerint.
A napközis ellátás szervezeti formái: napközi és tanulószoba.
Szakkörök:
o sportszakkörök
o kézmőves mőhely
o táncszakkör
o színjátszószakkör
o kórus (énekkar)
o sakk
o technika szakkör
o informatika szakkör
o hittan
A szakkörök szervezését a pedagógusok szakmai kompetenciája és személyes érdeklıdési
köre befolyásolja.
A szakkörök számát tekintve alkalmazkodik a tanórán kívüli foglalkozások órakeretéhez.
A programok tanórán kívül a fejlesztési terület célzatosan rendezett egységeit kínálják,
képesség fejlesztés, tehetséggondozás, a szociális kapcsolatok bıvítése céljából.
Lehetıség szerint érdeklıdés alapján szervezıdı csoportokból áll.
Az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezı képesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális mővészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális mővészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern mővészeti kifejezıeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.

Pápay Endre tagintézmény:
Habilitációs, rehabilitációs tevékenységek
E tevékenységek elsıdleges célja, hogy az értelmi képességeikben enyhe fokban sérült
fiataljaink szocializációja, társadalmi integrációja eredményes legyen.
A tanulók tanulási nehézségei, sajátos nevelési szükségletei határozzák meg a fejlesztési
tartalmakat, eljárásokat, igazodva a meglévı egyéni képességi szintekhez.
5.1. A tehetség, a képesség kibontakozását segítı pedagógiai tevékenységek
A nem kötelezı tanórai foglalkozások idıkerete az oktatási törvény rendelkezése szerint
alakul.
A.)

Tanulási akadályozottság és tehetség

A tanulási akadályozottakkal foglalkozó gyógypedagógusok számára megkerülhetetlen a
kérdés, hogy beszülhetünk-e „tehetségrıl” a gyógyítva nevelésre szoruló gyermekeknél.
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A tényállás az, hogy egy fogyatékos embernek is lehet kiváló hallása, kézügyessége,
labdaérzéke, beszélı képessége.
És csakúgy mint az épeknél, a tanulásban akadályozott gyermekek körében is ez a tehetség
csírája. S legyen bármilyen szintő, rangú egy iskola, keresni, kutatni és mővelni kell a
tanítványok tehetségcsíráit.
B.)
A tehetséggondozás célja
A pedagógusok szép és nehéz feladata, hogy embert formáljanak a gyermekbıl személyisége
kibontakoztatásával; hogy fejlesszék a gyermekben azt az általános értelmi képességet, mely
minden pályán szükséges az érvényesüléshez; és hogy megtalálják minden gyermek speciális
tehetségét. A tehetséggondozás célja ennek a speciális tehetségnek a felkutatása,
kibontakoztatása, folyamatos gondozása.
C.)

A tehetséggondozás lehetséges módjai

A tehetséggondozás feladatainak iskolai megvalósítása differenciálással történhet. A
differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát,
követelményét, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét.
A differenciálás területei:
a.) gyorsítás, léptetés: Elınye, hogy egyszerre több év anyagát sajátíthatja el a gyermek
egy vagy több tantárgyból;
b.) tanulócsoportok, egyének kiemelése, azért, hogy különös figyelmet fordítsunk rájuk
(pl. versenyre felkészülés, tehetséggondozó foglalkozások);
c.) speciális pedagógiai tevékenységek szervezése, amelyek lehetıvé teszik a tanulók
egyéni jellemvonásainak feltárását, kibontakoztatását (pl. tanórán kívüli blokkok);
d.) differenciálást szolgáló szervezeti formák (pl. sportkörök, szakkörök,
klubfoglalkozások, tanulmányi és kulturális versenyek, a mővészetek
mőveltségterületen a kínálat növelését biztosító tevékenységek, idegen nyelv
oktatása);
e.) differenciálást szolgáló tartalmak (a tantervben foglalt tartalmakat szintben,
témakörökben meghaladó, dúsító, gazdagító jellegő programok);
f.) differenciálást segítı taneszközök biztosítása (pl. számítógépes programok,
multimédia);
Mindezek mögött az az alapelv húzódik meg, hogy a tehetséges gyerekeknek mást és
másképpen kell tanítani, kreativitásuk és személyiségük fejlesztésére gondolva.
Differenciálási lehetıségek a tanulásszervezésben:
a.) képesség és érdeklıdés szerinti csoportbontás;
b.) tartalmi különbségtétel;
c.) követelmények differenciálása;
Ez minden esetben azért történik – leginkább a tanítási órán - ,hogy a tanulóban sejlı
képességeket, hajlamokat teljes mértékben kibontakoztassuk, kreativitásukat, szociális
kompetenciájukat, kognitív és effektív szférájukat fejlesszük.
A belsı differenciálás a tanulók sajátosságaihoz igazodó szervezési módokban (egyéni, páros
-, csoportmunka) realizálódhat.
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Nem csak a különféle csoportokba sorolással, vagy más és más feladatok adásával lehet
segíteni a különbözı tanulók adekvát fejlıdését, hanem egy-egy képzési formára, tantárgyra,
témára fordított eltérı idıtartam biztosításával is. A rugalmasabb idıkezelés elısegíti a
hatékony differenciált oktatást. Mindezek a megoldások csak akkor eredményesek, ha
folyamatos - a tehetséges gyermekek gondos, körültekintı kiválogatása, - a tanulók
tevékenységének megfigyelésén alapuló rugalmas fejlesztés.
5.2. A tehetséggondozás megvalósításának feltételei
A differenciált fejlesztés csak akkor valósítható meg, ha a tanár rendelkezik a megfelelı
pedagógiai kultúrával, autonómiával, s rendelkezésére állnak a szükséges programok,
eszközök
5.3. A tehetséggondozás kiemelt területei iskolánkban
Iskolánkban külön gondot fordítunk a mővészi tehetségek nevelésére és a sporttehetségek
fejlesztésére.

A. Mővészeti tehetségek nevelése
a.) Ének-zenei tehetséggondozás
A tehetséggondozás módjai:
- tanórán belüli differenciálás
- énekkar
Egyes osztályokban vannak nagyon jó hallású, tiszta szép hangú, tehetséges gyermekek,
akiket érdemes az énekkarban szerepeltetni. Az énekkar feladata a tanulók zenével
kapcsolatos képességeinek, tevékenységeinek fejlesztése és szervezése. A foglalkozásokon
aktív énekléssel fejleszthetı a tanulók zenei hallása, zenei emlékezete, ritmusérzéke, zenei
alkotóképessége, kreativitása. Közben fejlıdik a gyermek önismerete és segít nekik
érzelmeik, indulataik szabályozásában, illetve a kultúrált viselkedés elsajátításában.
b.) Képzımővészeti tehetséggondozás
A tárgyformáló és környezetalakító tevékenységek körében a lehetıségek függvényében arra
kell törekedni, hogy a tanulóknak legyen módja érdeklıdésük és formáló képességeik
kibontakoztatására, és valamennyi mőfajban kreativitásuk megélésére, kifejtésére. Tanórán
belül differenciálással oldható ez meg, tanórán kívül pedig képzımővészeti, kézmőves
foglalkozások mőködnek.
c.) Tánc tehetséggondozás
A kiemelkedı zenei-, illetve ritmusérzékkel rendelkezı gyerekek mozgáskoordinációja jól
fejleszthetı a zene segítségével, táncoktatás formájában. Különösen alkalmas erre a népzene,
mert dallam- és ritmusvilága egyszerőbb, átláthatóbb, jól érzékelhetı a tanulásban
akadályozott gyermekek számára is. A mozgássorok elsajátítása igényli és egyben tovább
fejleszti a tehetséges tanulók figyelmét, emlékezetét, automatizálási képességét. Kedvezıen
hat emocionális életükre, a közösség elıtt való szereplés pedig erısíti a feladattudatot, az
önfegyelmet. Cserébe sikerélményt és magabiztosságot ad.
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d.) Dráma tehetséggondozás
A jó beleélı-képességgel rendelkezı, nyitott, magabiztos és elıadó-képességben tehetséges
gyermekek foglalkoztatása a színjátszó körben történik.
Itt bıvíthetjük irodalmi
mőveltségüket, miközben fejlıdik nyelvi kifejezıkészségük, figyelmük, hosszú távú
emlékezetük, kitartásuk. A szerepjátékok során átélt élmények kialakítják bennük a megfelelı
empátiát, mely személyiségükbe beépülve pozitívan hat a majdani társadalmi
beilleszkedésükre.
e.) Fotó-videó tehetséggondozás
Célunk, hogy tanulóink az elmélet és gyakorlat egyedi szimbiózisában rövid idı alatt
létrehozhassák alkotásait. A kedvezı 10 fıs csapatlétszám lehetıséget ad, az intenzív ás
célirányos gyakorlati munkára. Ez az oktatási forma, teljesen egyénre szabott. Teljes
mértékben figyelembe veszi az egyéni adottságokat. A képzés ideje alatt így egyéni alkotó és
tanulási kedvük függvényében, meghatározó és maradandó tudást szerezhetnek.
B. Sporttehetség fejlesztése
Tanítási órán és tanórán kívüli foglalkozások keretében valósul meg.
Testnevelés során differenciálással oldható meg a tehetséggondozás.
A tanórán kívüli foglalkozások színterei pedig:
a.) Iskolai sportköri foglalkozások:
Célja a tanulóifjúság széleskörő mozgósítása, a tanulók felkészítése a különbözı
sportversenyekre, házi bajnokságokra. Itt lehetıvé válik, hogy a tanulók kifejleszthessék
képességeiket egy-egy sportágban. Feladata egy választott sportág versenyszerő mővelése.
b.) Sportrendezvények
Ezek alkalomszerőek, és céljuk, hogy egyrészt a tanulók ünnepélyes keretek között
számot adjanak az iskolában folyó sportmunkáról, másrészt népszerősítsék a testnevelést, a
sportot.

Klúg Péter tagintézmény:
Iskolánk elsıdleges feladata mellett, mely a hallássérült gyermekek beszéd- és nyelvi
fejlesztése az alapkészségek biztos elsajátíttatása, a tanulók alapmőveltségének biztosítása
fontos szempontnak tartja az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséggondozást.
A tevékenység célja:
A tehetséggondozás kibontakoztatása érdekében az önbizalom, a helyes önértékelés, a
megmérettetés igénye, az egészséges versenyszellem kialakítása.
Feladatai:
A tanulmányi, kulturális, sportversenyekre való felkészítés, versenyeztetés.
A kiemelkedı nyelvi és kognitív képességő gyermekek felkészítése a többségi iskolába való
integrációra.
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A tehetséggondozás területei:
A kiemelkedı adottságokkal, képességekkel rendelkezı tanulók számára a
- Beszéd – nyelv – kommunikáció
- Sporttevékenységek
- Számítástechnika
- Ábrázolás és a mővészetek területén
A tehetség kibontakoztatásának szervezeti formái:
- Tanórai differenciált feladatvégzés
- Tanórán kívüli egyéni fejlesztés
- Szakkörök, sportkörök
- Alapfokú mővészetoktatás
- Tanulmányi, kulturális, sportversenyek

6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az ifjúságvédelmi felelıs munkájához szükséges feltételek meghatározása (11/1994. /VI.8./
MKM rendelet 6.§. /3./ bekezdés)
A tanulók és szüleik tájékoztatásával kapcsolatos feladatok meghatározása (11/1994. /VI.8./
MKM rendelet 6. §./4./ bekezdés)
Az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai (11/1994.
/VI.8./ MKM rendelet 6.§. /5./ bekezdés elsı mondata)
Az iskola egészségnevelési és kábítószer-ellenes programja (11/1994./VI.8./ MKM rendelet
6.§./5/ bekezdés /g./ pontja)
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét, alapja az l997.
XXXI. törvény a gyermek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Biztosítja a személyiség
helyes irányba történı fejlesztését, a kóros irányba fejlıdött személyiség helyes irányba való
visszafejlesztését. Biztosítja a gyermekeket és a szülıket megilletı jogok és kötelességek
érvényesülését, a veszélyeztetettségükbıl adódó hátrányok leküzdését.
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka az oktatási intézmény minden dolgozójára
(akik a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával és ügyeinek intézésével foglalkoznak)
kiterjedı összehangolt tevékenység.

6.1. Gyermekvédelmi feladatok megfogalmazása
1. Általános gyermekvédelmi feladatok:
Az iskola valamennyi tanulója érdekében, védelmében megfogalmazott általános
gyermekvédelmi feladatok az elsıdleges megelızés céljával:
- személyiség – közösségfejlesztés- neveléssel kapcsolatos feladatok,
- iskolai ártalmaktól való megóvásra törekvés
- gyermeki – tanulói jogok érvényesítése
- szülık szemléletformálása, megnyerése, sokoldalú bevonása, motiválása
- együttmőködés az általános gyermekvédelmi feladatok megvalósításában
közremőködı intézményekkel
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2. Speciális gyermekvédelmi feladatok:
- a gyermekek eltérı gyermekvédelmi problémáinak tudatos, tervszerő kiszőrése,
feltárásai;
- az eltérı helyzető és szükséglető gyermekek célzott, speciális kezelése,
foglalkoztatása, fejlesztése;
- a gyermekvédelmi problémával küszködı tanulók szüleivel speciális
pedagógiai bánásmód alkalmazása, megnyerésük külsı segítı intézmények (ill.
szakembereik) szolgáltatásainak, támogatásainak igénybevételére;
- speciális szakemberek széleskörő bevonása foglalkoztatása (orvos, védını,
pszichológus, fejlesztıpedagógus, családgondozó stb.);
- együttmőködés külsı segítı intézményekkel
6.2. A gyermekvédelem tevékenységi formái, módszerei eszközei, eljárásai,
szolgáltatásai
Az iskola alapvetıen prevencióra törekszik, hiszen minden gyermeknek joga van a
családjában nevelkedni, még a veszélyeztetett gyermeket is csak akkor szabad elszakítani a
szüleitıl, ha az éppen a gyermek érdekében végképp elkerülhetetlen. Az iskolai megelızés
sajátos formája a generálprevenció, amelynek keretében igyekszünk csökkenteni vagy
megszüntetni azokat a fenyegetı ártalmakat, amelyek nagy gyereklétszámot érintenek.
Speciális prevenció keretében az egy gyermeket érı elınytelen hatásokat kell kivédeni.
A gyermekvédelmi munka elsı lépcsıfoka a tanulók és a szülık tájékoztatása tanév elején
üzenı füzetben ill. ellenırzıben a gyermekvédelmi felelıs kilétérıl, fogadóórájáról. (Az
intézmény portáján is ki kell függeszteni a szükséges adatokat).
Az eredményes pedagógiai tevékenységünk nem képzelhetı el a szülık tevékeny
közremőködése nélkül. Iskolánk és pedagógusaink feladata az is, hogy a szülı részére
segítséget adjon gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok
végrehajtásához pedagógusainknak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a
szülı közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló fejlıdését elırevivı, vagy hátráltató
tényezıket. Ezért az iskolánknak meg kell teremtenie és rendszeresen mőködtetnie kell azokat
a fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységeinek megismeréséhez, a
vélemények, javaslatok beérkezéséhez érdemi feldolgozásához.
A felderítés során az osztályfınökök és a gyermekvédelmi felelıs családlátogatásokon
környezettanulmányt végeznek, amelyekbıl világossá válhat a problémás helyzet oka.
Családlátogatást szervezni, csak az érintett gyermek és a szülık tudtával és egyetértésével
lehet.
Környezettanulmány készítésénél fontos figyelembe venni és mérlegelni, rögzíteni a
hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség okait mutató szempontokat:
Hátrányos helyzet:
- anyagi ok
- mővelıdési hátrányból eredı ok
- egészségügyi ok stb.
Veszélyeztetettség:
- anyagi okok
- halmozott hátrányok
- deviáns, erkölcstelen családi környezet
- gyermek elhanyagolása, bántalmazása stb.
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(Minden veszélyeztetett gyermek hátrányos helyzető, de nem minden hátrányos helyzető
gyermek veszélyeztetett)
Az osztályfınök a gyermek és ifjúságvédelmi felelıssel együttesen dönt a
tennivalóról, melynek több szintje lehet:

további

- A szülıkkel az elsı kapcsolatfelvétel után a folyamatos kapcsolattartás eredményezi a
családgondozást.
- A szülıket tájékoztatjuk a segítségnyújtás különbözı módjairól, igénybevételének
lehetıségeirıl. (szülıi értekezleten is)
- Segítjük a gyermekjóléti alapellátások céljainak megvalósulását, a gyermekjóléti
szolgáltatások helyi lehetıségeinek kidolgozásával:
a)A gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatáshoz való hozzájutás segítése, Javaslattételi joggal élhetünk a pénzbeli és
természetbeni ellátások igénylésében a megfelelı önkormányzati szervnél
Pénzbeli ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Természetben nyújtott ellátások:
- tankönyv, tanszer, étkezési díj, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendı díj, ill. egyéb
ellátások kifizetésének átvállalása
A polgármesteri hivatal határozata alapján esetenként a tanulók rendszeres gyermekvédelmi
támogatásának kezelése (vásárlás,elszámolás).
a) Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás.
Törıdni kell a szenvedélybetegség kialakulása elleni küzdelemmel, az egészséges környezet
megteremtésével.
b) A szociális válsághelyzetben lévı család, anya támogatása, segítése,
tanácsokkal való ellátása.
c) Szabadidıs programok szervezése a veszélyeztetett tanulóknak, s
figyelmének felhívása a gyermek hasznát
programokra.

szolgáló

szabadidıs

d) A hivatalos ügyek intézésének segítése.
e) A családgondozás keretében a családban jelentkezı mőködési zavarok,
családi konfliktusok megoldásában való segítségnyújtás.
f) Gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség vélelmezése esetén jelzés az érintett
Gyermekjóléti Szolgálat és Gyámhatóság felé.
g) Esetleges átmeneti gondozásba vétel sürgısségi megoldására javaslattétel.
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Kapcsolatteremtés a különbözı gyermekvédelmi szakellátás szerveivel
- Gyermekjóléti Szolgálatok családgondozóival (esetmegbeszélés, közös
családlátogatás)
- Önkormányzatok gyermekvédelmi, gyámsági, szociálpolitikai csoportjaival
- Bőnmegelızés munkatársaival
- Hivatásos pártfogókkal
- Családsegítı Központtal
- Egészségügyi szolgáltatás szakembereivel (Gyermekpszichiátria, az intézmény
iskolaorvosa, védını,
- Fıvárosi Pedagógiai Intézet – Gyermekvédelmi Tanácsadó csoportjával
- A különbözı karitatív, nonprofit és a helyi civil szervezetekkel
Az iskolai gyermek és ifjúságvédelem területei
-

Egyéni szinten: egyéni esetkezelés (pl. beszélgetések, ügyintézés, javaslatok további
intézkedésre)
Csoportos foglalkozások: önismereti csoport személyiséghatékonysági tréning
Közösségi szinten: prevenciós tevékenységek összessége, amely túlnı egy-egy
osztály, vagy csoport létszámán, összetételén (pl. mentálhigiéniás csoport,
szexuális felvilágosítás)

-

Gyermek és ifjúságvédelmi munka
Bejáró tanulók esetében:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

A tanuló megfelelı családban történı neveltetésének támogatása, ennek
elısegítése a család keretein belül.
- A./ családon belüli nevelési légkör segítése, a tanuló testi, lelki épségének
óvása a családon belül.
A családot segítı pénzbeli és természetbeli intézkedések szükségességeinek
felderítése, a megfelelı javaslattételek, környezettanulmányok elvégzése
Tanácsadás a család ellátó tevékenységéhez, felvilágosítás a támogatások
igénybevételében és annak elintézésében.
A tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) ellátásának
segítése a családban.
A rendszeres iskolába járás biztosítása, tartós igazolatlan mulasztás esetén a
megfelelı intézkedés megtétele.
A minél teljesebb napközi otthoni ellátás segítése.
A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása
a tanuló igényei szerint. (ügyelet, étkezés, szakkörök, fejlesztı foglalkozások,
logopédia, gyógytorna).
A
tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése (szükség szerinti
iskolaorvosi és szakorvosi ellátás biztosítása).
A kultúrált szabadidı eltöltésének biztosítása, az életkoruknak megfelelı
rendezvényeken való részvétel.
Nyári táborozáshoz szükséges anyagi erıforrások felkutatása és igénylése.
A cigány etnikumból jövık figyelemmel kísérése, segítség a kulturális, szociális
hátrányok csökkentésében, a szabályok, normák elfogadásában.
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Kollégista tanulók esetében:
1.

2.
3.
4.

A gyermek átmeneti gondozásának ideje alatt gondoskodni a testi, érzelmi, értelmi
és erkölcsi fejlıdését elısegítı, az életkorának, egészségi állapotának, egyéb
szükségleteinek megfelelı ellátásáról, étkeztetésérıl, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, nevelésérıl (teljes körő ellátás biztosítása)
A család és a gyermek folyamatos kapcsolattartásának biztosítása, elısegítése
(látogatás, elvitel, levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés)
Segítség a család anyagi helyzetének (utazás, gondozási díj fizetése, ruházkodás)
megoldásában.
Tanácsadás a családban esetlegesen felmerülı életvezetési gondok megoldásában.

Gyermekotthonban élı tanulók esetében :
1. Az otthont nyújtó ellátás keretében, a tartós nevelésbe vett gyermekek esetében
biztosítani a tanuló nevelését, gondozását, teljes körő ellátását, szocializációját,
reszocializációját, rehabilitációját. Így pld.: - étkezés, ellátás biztosítása teljes körő
iskoláztatás, szabadidı eltöltésének biztosítása, pályaválasztás segítése, továbbtanulás
támogatása, tanácsadás a késıbbi életvezetésre, családi modell, minta nyújtása
iskolaorvosi, mentálhigiénés szakellátás biztosítása
2. Kapcsolatfelvétel és tartás a családdal,
3. Az utógondozás megszervezése; utógondozó tájékoztatása egyénenként a folyamatos
nyomonkövetés érdekében.
Életkorhoz igazított feladatok
Gyermekkorú fiatalok: (3-12 év) óvodás és kisiskolás korúak
A tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) ellátása a
családban.
A tanuló egészséges fejlıdéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi
épségének óvása a családon belül és a családon kívül.
A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás
biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton belül, keresztül.
A
tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának
biztosítása, a tanuló igénye szerint.
A család szociális és anyagi helyzetének megfelelıen különféle támogatások –
pénzbeli és természetbeli – felkutatása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás a
családellátó tevékenységhez.
Segítségnyújtás a kultúrált szabadidı eltöltéséhez az életkoruknak,
fejlettségüknek megfelelı rendezvényeken történı részvételhez.
Gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztetı helyzetben.
Folyamatosan ellenırizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást –
szükség esetén eljárást kezdeményezni.
S egítséget nyújtani vallási, etnikai és kulturális hovatartozásuk gyakorlásában, a
szabályok, normák elfogadásában.
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Serdülı tanulók: idetartoznak az iskola felsı tagozatát végzık és a speciális szakiskola
tanulói
1.

Folyamatos ellenırzést, nyomon követést igényel a hátrányos helyzető és veszélyeztetett
környezetben nevelkedı fiatalok otthoni életformája, ellátása, pihenése.
- Figyelni arra, hogy a családi minta, törıdés, érzelmi kötıdés mennyire szolgálja a
tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlıdését.
- Milyen kortárscsoportokhoz kapcsolódik, ellenırzött-e ezek tevékenysége.
- Használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, szereket, folytat-e korára,
fejlıdésére káros életmódot?

2.

Rendszeres iskolába járás elérése, a tanulmányai befejezése, pályaválasztás és
eredményes beiskolázása érdekében.

3.

Segélyekkel, támogatásokkal javítani a család, a tanuló szociális helyzetét, elemi
szükségleteinek kielégítését.

4.

Bekapcsolódni az iskolai tevékenységekbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba,
sportköri munkába, az iskolán kívüli kortárscsoportok tevékenységébe.

5.

Életkorának, fejlettségének megfelelı kulturális programokra mozgósítani, a
közszolgálati médiákban a megfelelı programok megtekintésére buzdítani.

6.

Üdüléseket szervezni számukra.

7.

Folyamatos, ıszinte érzelmi kötıdést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan
feltárhatja.

8.

Segítséget nyújtani a napközis étkezés igénybevételéhez, az egészségügyi ellátásokhoz
és a segédeszközök megszerzéséhez.

A feladatellátás körülményei, módjai
1. A gyermekvédelmi munka személyi - tárgyi feltételei
Az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai a Kt.19.§
szabályozza.
A gyermekvédelmi felelıs mőködésének jellemzıi
Az iskolai gyermekvédelmi feladatokat jelenleg félállású oligofrén-pszichoped. –
logopédia szakos gyógypedagógus látja el. Gyermekvédelmi felkészültségét komplex
tanfolyami képzés keretei között sajátította el.
Szakmai feladatait munkaköri leírás tartalmazza.
A gyermekvédelmi felelıs egyéb teendıi
-

A tanulók gyermekvédelmi helyzetének évenkénti felmérése, folyamatos
nyomon követése.
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-

-

-

-

-

Ismernie kell azt a társadalmi makro- és mikrokörnyezetet, amely az
intézményét körülveszi, valamint ismernie a környezet és az intézmény
kölcsönhatásait
Ismernie kell az intézményének szakmai színvonalát, lehetıségeit és korlátait,
helyét és szerepét az adott szakágazati struktúrában
Ismernie kell az adott település vagy településrész szociális jellemzıit, a
társadalmi rétegzıdés szintjeit, a családok jellemzı csoportjainak életmódját, a
gyermekek nevelésének hagyományait, és más fontos jellemzıket.
Ismernie kell az intézményére vonatkozó szabályozásokat: törvényi, jogszabályi,
helyi rendeleti elıírásokat.
Ismernie kell a gyermekvédelem jogi szabályozását szintén a teljes jogalkotási
mezıben, egészen a helyi, a gyermekek és fiatalok, sıt, a teljes családok
érdekeirıl szóló rendeletek szintjéig.
Tudnia kell a gyermek és ifjúságvédelem szakmai kérdéseirıl, múltjáról és
jelenérıl, figyelemmel kell kísérnie – legalább is fı vonalaiban – az európai és
hazai trendeket, a fejlıdés várható irányait.
Egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának
segítése, végrehajtásának figyelemmel kisérése; szükség esetén intézkedés
megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a
tanulók, a szülık és a pedagógusok részére.

2. A gyermekvédelem szervezeti és munkaformái, az
követelményei
-

-

információáramlás módja,

Iskolánkban nem mőködik gyermekvédelmi
munkaközösség, ezért a
gyermekvédelem kérdései nevelıtestületi értekezletek alkalmával kerülnek
megvitatásra.
esetelemzések,
esetmegbeszélések
pedagógus,
pedagógiai
jellegő
gyermekfelügyelı és gyermekvédelmi felelıs között,
igazgatóval történı egyeztetések,
belsı kapcsolatrendszerben (védınıvel, iskolaorvossal) – folyamatosan

Az információátadás-kezelés jogi-etikai követelményei
A gyermekvédelmi felelıs a tudomására jutott, bizalmas információkat megırzi, ill. a
bizalmas szülıi közléseket és az egyéb tudomására jutott információkat pedagógiailag
zükséges mértékben tárja a pedagógusok elé.
A tapintatosság hivatásbeli, etikai követelménye valamennyi pedagógus és intézményben
dolgozó kötelessége.

Az iskolai gyermekvédelem ellenırzési-értékelési rendje;
-

A gyermekvédelmi munka belsı ellenırzését, értékelését az intézmény vezetıje
végzi.
Folyamatosan bekapcsolódik a gyermekvédelmi felelıs a szakmai
továbbképzésekbe.
visszacsatolási rendszer mőködtetése (tanulók, szülık,
Teljes körő
pedagógusok, fenntartó).
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-

Adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása (adatfeldolgozás, adatbázis
kezelés, elemzés).
Az ellenırzési - értékelési rendszer kialakításánál lényeges a megelızés
gyakorlatának érvényesülése.
A törvényességi és szakmai kritériumok alapján a gyermekvédelmi helyzetet,
munkát tükrözı dokumentációk és a tényleges gyakorlat, tapasztalat elemzése,
értékelése.

7. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı programok
Kozmutza Flóra székhely:
Egyéni fejlesztési programok
A tanulási képességek területén mutatkozó nagyfokú egyéni eltérések miatt iskolánkban
kiemelkedıen fontos a differenciált feladatadás és foglalkoztatás, az egyéni és kiscsoportos
fejlesztés.
A tantárgyi programokat a tanulók adottságaihoz, képességeihez igazodó egyéni fejlesztési
programokkal szükséges kiegészíteni.
Lásd: IMIP Egyéni fejlesztési programokkal kapcsolatos szabályozás
Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozás
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai fejlesztés
során jelentısen csökkentse a fogyatékosságból eredı szomatikus és pszichés hátrányokat,
elısegítse a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek
megtalálásának, az egyéni fejlesztési program kidolgozásának alapja a pedagógiai diagnózis.
A rehabilitációs célú foglalkozások célja-a meglévı képességelınyökre építve- az eredményes
személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése.
Székhelyen kiemelten:
- az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros
ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése,
- a bazális stimuláció, a logopédia, a szociális és kommunikációs tevékenységek
segítése,
- a mővészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás
személyiség fejlesztı hatásának érvényesítése,
- a mozgásállapot javítása, sporttevékenység
Tagintézményekben kiemelten:
gondolkodási képességek fejlesztése
motoros képességek fejlesztése
tér és idıbeli tájékozottság alakítása
kommunikációs képességek fejlesztése
tanulási képességek fejlesztése
szociális képességek fejlesztése
logopédiai fejlesztés, matematikai fejlesztés, Alapozó terápia
a mővészeti foglalkozások során a dráma, szakköri formában dráma, zene, tánc
személyiség fejlesztı hatásának érvényesítése (Szentesen), kézmőves
foglalkozások (Csongrád)
a mozgásállapot javítása, sporttevékenység
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Tanórán kívüli tevékenységek
A tantervben leírt követelmények teljesítésének, a nevelési folyamatok eredményességének az
SNI tanulók hatékony személyiség fejlesztésének, eredményes szocializációjának feltétele az
egész napos nevelés biztosítása, a tanórán kívüli tevékenységek magas szakmai színvonalú
szervezettsége.
Ezek a foglalkozások az iskola helyi lehetıségeitıl, adottságaitól függıen iskolaotthon,
napközis ellátás vagy diákotthoni csoportfoglalkozások keretében is megszerezhetık
Differenciált csoportszervezési eljárások
Az egyéniesítı nevelés elvének alkalmazása ellenére is mutatkoznak – az adott
tanulócsoporton belül, fıként a kultúrtechnikai tantárgyaknál (olvasás, írás, számolás) – a
csoport többségétıl lemaradó tanulók.
Számukra a kultúrtechnikai tantárgyak esetében, ötödik évfolyammal kezdıdıen
csoportbontással, képesség szerint differenciálódó csoportokat kell létrehozni. (székhely)
A tantárgyaknál nem a mőveltségátadásra kell a fı hangsúlyt fektetni, hanem azoknak a
képességeknek a kialakítására, amelyek közvetlen segítséget adnak az élet feladataihoz, és
egyben felkészítik ıket arra, hogy képességeikhez, feladataikhoz mérten, aminél
eredményesebb legyen a szociális beilleszkedésük. (székhely)
A tagintézményekben is a fejlesztı foglalkozások, a habilitációs tevékenységek párhuzamos
órák szervezésével, csoportbontással, a tanulók a kötelezı tanóráról történı kiemelésével is
történik valamennyi évfolyamon (logopédia, fejlesztı pedagógia, stb.)
A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon sok idıt és alkalmat kell biztosítani az
ismeretek, fogalmak, szokások és tevékenységek életközegben történı alkalmazására,
gyakorlására.
Az ismeretszerzés, feldolgozás és alkalmazás során az oktatás akkor eredményes, ha
tapasztalati, gyakorlati síkon marad. Ezért a tanulási folyamatban fontos szerepe van a képi
szemléltetésnek, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek.
A gyógypedagógiai nevelésben, fejlesztésben kiemelkedı jelentısége van az érzelmeknek,
motivációnak, játékosságnak, amelyekkel az SNI tanulók tevékenységét szervezni lehet.
A motivációs formákat a tanulók életkorának, személyiségjegyeinek megfelelıen kell
kiválasztani.

Pápay Endre tagintézmény:
Tanköteles tanulóink törvényben biztosított joga, hogy számukra megfelelı oktatásban
részesüljenek. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskola fenntartókkal, a családdal, a
gondviselıkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttmőködve) a következı elv szerint kell
biztosítania a nevelı-oktató munka feltételeit.
Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, az 1-6. évfolyamon folyamatos egyénhez
igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bıvítése az iskolázás további szakaszain.
Pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
Abban a kérdésben, hogy a gyermek,
tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzd, vagy sajátos nevelési igényő a nevelési tanácsadó megkeresésére a
szakértıi és rehabilitációs bizottság dönt. /30.§. (8) bekezdés/
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A sajátos nevelési igényő gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében
állapotának megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították. /30. §. (1) bekezdés/
Intézményrendszerünkben a sajátos nevelési igényő tanulók mindegyike valamilyen szintő
tanulási nehézséggel küzd, melyhez társulhatnak magatartási, organikus vagy pszichés eredető
sérülések.
A gyógypedagógia nevelésben-oktatásban résztvevı nevelési-oktatási intézményekben a
gyermekek, tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban
részesülnek.
Az Oktatási Törvény meghatározza a különbözı pedagógiai szakaszokban évfolyamonként a
heti kötelezı tanórák számát, a nem kötelezı tanórai foglalkozások megszervezésének heti
idıkeretét.
A törvényben meghatározott habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokat az alábbi
pedagógiai elvek alapján szervezzük:
-

Az egyéniesített nevelés – differenciált tartalmakban, módszerekben – a
tanórában, a kiscsoportban, az egyéni fejlesztı és a rehabilitációs órákon
,foglalkozásokon valósul meg.

-

Optimális bánásmóddal, a szükséges nevelési többletszolgáltatásokkal, a tanulási
akadályozottság, az értelmi fogyatékosság miatt kedvezıtlen nevelhetıségő
tanulók fejlesztése eredményhez vezet.

-

Tanulóink családi körülményei igen szélsıségesek, ebbıl adódóan kiemelkedı
feladatként kell kezelni a szociális hátrányok enyhítését, esetleges leküzdését.

-

Sajátos elvek, célok és tartalmak, de a szervezeti keretek is a sajátos nevelési
igényő tanulók eredményes nevelhetıségét szolgálják.

-

A sajátos nevelési igényő tanulók adottságai között sok a nevelés szempontjából
kedvezıtlen elem. Ennek okán az átlagos nevelés náluk nem hoz eredményt,
csak a szükségletekhez igazított gyógypedagógiai megsegítés, amely figyelembe
veszi a testi-lelki állapotokban rejlı nevelést nehezítı tényezıket és az életkori
sajátosságokat.

A tanulási képességek fejlesztésének célja és feladata a habilitációs, rehabilitációs célú
foglalkozásokon
Az óvodai nevelés szakasza: (3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig)
A sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek számára döntı fontosságú személyiségük
fejlesztésével
- elemi táplálkozási, egészségügyi és viselkedési szokások kialakításával
- motoros képességük, pszichikus funkciók fejlesztésével
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-

a speciális zenei nevelés, anyanyelvi nevelés alapjainak lerakásával, a beszéd
funkciók fejlesztésével, az iskolai életmódra felkészüljenek.
A fejlesztés egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában játékosan, módszeresen, apró
lépésekben történhet.

Az óvodai fejlesztés területei
1. Mozgás ritmusfejlesztés
A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testvázlat felismerése, alapmozgások
kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a mozgásos ügyetlenség csökkentése.
- erı – ügyesség - gyorsaság, állóképesség fejlesztése, térbeli helyzetek
kialakítása, felismerése
- járás-egyensúlyérzék fejlesztése
- szabályjátékok megismerése, elsajátítása
- finommotorika fejlesztése - szem, kéz koordináció,
- helyes ceruzafogás kialakítása
2. Beszédfejlesztés, - beszédmegértés
- beszédindíték, beszédkedv fokozása
- beszédfunkciók fejlesztése és korrekciója
- szöveg reprodukálása
- verbális emlékezet – szókincs bıvítése
- fonémahallás fejlesztése
3. Értelmi képességek fejlesztése
- érzékelés, észlelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet
- gondolkodás fejlesztése – logikus gondolkodás kialakítása
- térbeli és idıbeli orientáció
4. Hallásfejlesztés, hallási fegyelem fejlesztése
- hallási percepció fejlesztése
- auditív differenciálási készség fejlesztése
- auditív analízis, szintézis fejlesztése
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza (1-8. évfolyam.
A bevezetı és kezdı szakaszának fı feladatai (1-4 évfolyam):
Alapvetı pszichikus funkciók fejlesztése, az észlelés, érzékelés tapasztalatain és a közvetlen
tárgyi cselekvéseken keresztül. A céltudatosan kiválasztott tevékenység legyen alapja a
megismerésnek. A figyelem, emlékezet fejlesztésén az észlelés képalkotás folyamatain
keresztül a gondolkodási képességeket fejlesztjük.
Kiemelt feladata új tanulási technikák jártasság – készség szintő elsajátítása, mely a motoros
funkciók fejlesztését kívánja meg. Feladatunk a tér- és idıbeli tájékozódás kialakítása, a
kommunikációs készség és a szociális képességek fejlesztése. Kiemelkedı feladatnak kell
tekinteni az egyéni készségek, képességek kialakítását, majd fejlesztését, biztosítva ezzel a
gyermek képességeinek, tudásszintjének állandóságát, illetve folyamatos fejlıdését.
E szakaszok feladatai tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása, a
pihenés egyenletes ritmusának biztosítása, ésszerő napi és heti rend betartását.
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A. Bevezetı szakasz:
1-2. évfolyamon a habilitáció és rehabilitáció kiemelt célja a megismerı képesség, az
emlékezet, a figyelem fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi oldalának megerısítése.
A f e j l e s z t é s t e r ü l e t e i:
7.1. Motoros képességek fejlesztése:
1. A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a különbözı testhelyzetek tudatos
érzékelése, változtatása, irány- és térbeli helyzetek felismerése;
légzı- és keringési rendszer erısítése;
reflex gátló helyzetek elsajátítása;
szem és kéz koordináció erısítése, appozíció kialakítása;
finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása;
nagymozgások lendületes végzése, egyensúlygyakorlatok, ügyességi
gyakorlatok
2. Írásmozgás fejlesztése: A ceruzafogás, görcsös, szaggatott, erıs nyomatékú írás
korrekciója a helyes írásmód kialakítása.
7.2. Gondolkodási képességek fejlesztése.
Fejlesztési feladat a pontos érzékelés kialakítása:
- Tárgyak, személyek, jelenségek felismerése, megnevezése felsorolása.
1. Összehasonlítás: tárgyak, tárgyképek, tulajdonságaik szerinti összehasonlítása (szín, alakforma, nagyság, mozgás, mennyiség).
2. Differenciálás: tárgyak, személyek, jelenségek, mennyiségek csoportosítása a jellemzık
alapján. Megkülönböztetés a minıség, és mennyiség alapján, rendezés pl.: nagyság, szín,
színárnyalat, mozgás szerint. A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az
emlékezet, a figyelem, a koncentráció folyamatos fejlesztése.
3. Az emlékezet: személyek, tárgyak, szimbólumok megjegyzése, felsorolása,
egymásutánisága, tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység felidézése stb.
4. Figyelem: egyszerő, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, meghatározott cselekvés
elvégzése, gyors reagálás az utasításokra, többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása
egymásután
7.3. Kommunikációs képességek fejlesztése:
A beszédindíték, a beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra. A beszéd technikai
részének fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal, mint pl. a tagolt beszéd, a helyes légzés,
a toldalékok pontos tiszta ejtése, a szünettartás.
A fonetikus hallás fejlesztése, a beszédhelyzetekhez alkalmazkodó hangerı, hanglejtés,
beszédtempó és ritmus megtanításával, gyakorlásával.
A szókincs gyarapítása, aktivizálása. A tanult ismeretkörhöz kapcsolódó szógyőjtés.
Az olvasás- írás tanításában mutatkozó fejlıdési lemaradások, nehézségek leküzdésének
feladatai: az olvasás irányának gyakorlása, sortartás, magánhangzók differenciálása
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(idıtartam, ajakállás, artikulációs mozgás szerint), mássalhangzók megkülönböztetése
(zöngés, zöngétlen, idıtartam, bető felismerési gyakorlatok, hanganalízis, összeolvasási
gyakorlatok stb.)
7.4. Szociális képességek fejlesztése:
Pontos
diagnózis
kialakítása
a
viselkedés
elemzése
nyomán.
Megfelelı
kötıdések,viszonyulások kialakítása, szabályok felismerése, betartása.. A kulturális
hátrányokból eredı viselkedései formák megváltoztatása.
B. Kezdı szakasz:
3-4. évfolyamon az elızı pedagógiai szakaszban felsorolt korrekciós területek és feladatok
ismétlıdnek, de tartalomban, mennyiségben követik a tanulók életkori sajátosságait, a
tanulók fejlettségét.
A f e j l e s z t é s t e r ü l e t e i:
a). Motoros képességek továbbfejlesztése:
- az állóképesség növelése,
- mozgásos feladatvégzés, játékok során az összerendezett mozgássorok kialakítása,
szabálytudat erısítése
b.) Gondolkodási képességek fejlesztése:
A feltárt lényeges tulajdonságok alapján a hasonló és megkülönböztetı jegyek
többszempontú összehasonlítása, emlékezet fejlesztése során szekvenciák
megjegyzése, cselekedetekre, történésre való visszaemlékezés.
Figyelem fejlesztésével összpontosítás feladatokra, céltudatos feladatvégzés, önellenırzés.
c.) Kommunális képességek fejlesztése:
A folyamatos beszédben a toldalékok helyes használata, megfelelı hangsúlyozás.
Szókincs további gyarapítása, kifejezések és fogalmak beépítése a tanulók aktív
szókincsébe. A folyamatos olvasás során a fonémák idıtartamának megfelelı használata.
d.) Szociális képességek fejlesztése:
Viselkedési normák betartása, szabályok értelmezése, a társas viselkedés formáinak
gyakorlása, önfegyelem kialakítása.
Az alapfokú nevelés-oktatás bevezetı és kezdı szakaszában a programok megjelenthetnek
tréning formájában, tartárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként,
beépülhet a tanítási órán kívüli (diákotthoni vagy gyermekotthoni) programokba.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos
pedagógiai diagnosztizálás.
A gyógypedagógus, a terapeuta készíti el a fejlesztı programot, amely a tanuló különleges
gondozási igényére épül és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.
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C. Alapozó szakasz: 5-6 évfolyam
Az alapozó szakaszban az elızı két szakaszra épülve a habilitáció és rehabilitáció kiemelt
területei és feladatai: a gondolkodási képességek, tanulási képességek, kommunikációs
képességek továbbfejlesztése.
a.) Gondolkodási képességek fejlesztése
Feladat: az újonnan szerzett és a már meglévı ismeretek körüli kapcsolat kialakítása, a
lényeges, – megegyezı és eltérı jegyek kiemelése, összehasonlítások, eltérések,
különbségek megfogalmazása, differenciálása, relációkban való gondolkodás. A
verbális szint megerısítése, gyakorlása, feladatokon.
b.) Tanulási képességek fejlesztése
Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatározott célra irányuló tanulás
kialakítása, az önellenırzés formái, a koncentráció a tanulás elején – zavaró ingerek
kiszőrése, a kudarc, a nehézség leküzdése, újrakezdés, próbálgatás, ismétlés stb.
c.) Kommunikációs képességek fejlesztése
Feladat: az összefüggı beszéd megerısítése, javítása sokféle kommunikációs
helyzetben, nyelvi készségek kialakítása, információközlések szóban és írásban,
helyesírási hibák elemzése, az okokra irányuló fejlesztı feladatrendszer.
D. Fejlesztı szakasz: 7-8 évfolyam
A fejlesztı szakasz szorosan ráépül az alapozó szakasz habilitációs és rehabilitációs céljaira,
feladataira, továbbfejlesztve a gondolkodási, tanulási, kommunikációs képességeket.
a.) Gondolkodási képességek fejlesztése
Feladat: a meglévı ismeretek bıvítése, elmélyítése
A verbális szint gyakorlása feladatokon, feladat- és mőveletrendszerekben (az
általános, a különös, a fölé és mellérendeltség, egyidejőség, a szempontváltás, a
megfelelı győjtıfogalomba való besorolás stb.)
b.) Tanulási képesség fejlesztése
Feladat: önálló tanulási technikák gyakorlása, elsajátítása, lényegkiemelés, logikai
összefüggések alkalmazása a tanulás során.
c.) Kommunikációs képességek fejlesztése
Összefüggı beszéd alkalmazása, valóságos nyelvi készségek használata a konkrét
tanulási folyamatban, a nyelvi megnyilatkozások tartalmi – formai alakítása,
gyakorlati információközlések szóban, írásban, grammatikai gyakorlatok

89

E. A Középfokú nevelés – oktatás szakasza: 9-12. évfolyam
a.) általános mőveltséget megszilárdító szakasza ( 9-10. évfolyam)
b.) elmélyítı, pályaválasztást segítı szakasza (11-12. évfolyam)
A középfokú nevelés – oktatás szakaszaiban folytatódik a korrekciós nevelés a megelızı
évekre alapozva. A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálnia a
- harmonikus személyiség alakítását
- az önfegyelmet,
- a tudatos magatartást,
- a céltudatos feladat- és munkavégzést
A társadalmi beilleszkedés érdekében elsıdleges feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, a
konfliktuskezelı és feloldó magatartás erısítése, felkészítés a családi szerepre. A szabályok,
normák elfogadása is hozzátartozik a korrektív célú fejlesztéshez.
A kognitív képességek fejlesztésében a verbális szint megerısítése kerül elıtérbe; a
mőveletek, feladatmegoldások menetének értelmezése, a szabályok alkalmazása analóg
feladatokra, ok-okozati összefüggések keresése, rendszerezése; a kommunikációs képesség
fejlesztése, a történelmi idıbe való tájékozódó képesség megerısítése.
Törekvés a kulturális, szociális hátrányok felszámolására, a kortárs csoportba történı
visszavezetésre, beilleszkedésre.
Pályaorientációs készség , a felnıtt lét szerepeire való felkészülés egyik eleme. Egyéni
adottságok, képességek megismerésen alapuló önismeret fejlesztése, legfontosabb pályák,
foglalkozási ágak a hozzájuk vezetı utak, lehetıségek, alternatívák megismerése,
tevékenységek és tapasztalatok útján.
Átfogó kép nyújtása a munka világáról, olyan feltételek és tevékenységek biztosítása, melyek
elısegítik, hogy a tanulók elmélyedhessenek az érdeklıdésüknek megfelelı területeken,
fejlesztve ön és pályaismereteiket.
Pályaalkalmasság – egyéni képességek, érdeklıdés, lehetıségek szerint.

A rehabilitációs foglalkozások fejlesztési formái, területei:
I. Gyógytestnevelés
Az iskolai gyógytestnevelés feladatit, következményeit a gyógytestnevelés tanterv írja elı. A
tanterv és a tanmenet egységes feladatokban rögzíti a gyakorlatok anyagát. A tantervi célok
megközelítése és elérése gazdag és széleskörő módszertani tudást felételez. A módszertani
leírásokban megjelölik a korosztálynak ajánlott módszereket, a mozgásszervi elváltozások
felismerését, terápiáját és megelızését.
Iskolánkban elıforduló mozgásszervi elváltozások:
-

Hanyag tartás
Mellkas deformitás
Scoliosis
Fokozott háti kyphosis
Csipıficam
Infantilis cerebralis paresis
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Gyakorlatok: musculus gluteust erısítı gyakorlatok
-

Has- és hátizom erısítése, nyújtása
Alsó és felsı végtag izmainak erısítése, nyújtása
A láb kisizmainak erısítése

Asztmás, hypertóniás, szívbetegségben szenvedı, elhízott, túlsúlyos gyermekek
mozgáskorrekciója. Ezen betegségek idıben történı felismerés, tudatosan, tervszerően
irányított szakszerő kezelése , hozzájárul ahhoz, hogy a gyógytestnevelés óra keretein belül e
tanulók fejlıdése lehetıséget nyújtson az egészséges tanulókhoz való felzárkózásához.
2. Beszédfejlesztés – LOGOPÉDIA
A logopédiai terápia célja:
- A már kialakult beszédhibák javításával
- Azok következményeként fellépı másodlagos tünetek korrekciójával ép beszédet
hozzunk létre.
A logopédiai terápia elıfeltételi:
-

Hallásvizsgálat
Pszichológiai vagy neurológiai vizsgálat
Foniátriai vizsgálat

A logopédiai foglalkozások feladati:
- Beszédindíttatás, beszédkedv fokozása
- Szókincs, kifejezésformák bıvítése
- Képességfejlesztı gyakorlatok:
- 1/ Artikulációs mozgásügyesítı gyakorlatok
- 2/ Tonémahallás fejlesztı gyakorlatok
- 3/ Vizuális, emlékezet fejlesztı gyakorlatok
- 4/ Differenciáló gyakorlatok (fonémák, betők, formák)
- beszédtechnikai gyakorlatok
- az izolált hang kialakítása, rögzítése, automatizálása
- mozgásfejlesztı gyakorlatok
3. Egyéni fejlesztés
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlıdése igen eltérı, attól függıen, hogy milyen
területeket érint a sérülés.
Tanulási helyzetekben megfigyelhetı jellemzıik:
- téri tájékozódás, a finommotorika a figyelem koncentráció, a bonyolultabb
gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, a szociális alkalmazkodás
fejlıdésének eltérései.
Célja: Az egyéni fejlesztésen alapuló készség, képesség fejlesztés, a megismerı
tevékenység egyre tudatosabbá és eredményesebbé tétele.
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Tanórán kívüli tevékenységek
Célja: A tanulók egész életét átfogja, szervezze, irányítsa, befolyásolja, választékot kínálva a
különféle lehetıségekbıl, amelyek képességeik egyre sokrétőbb kibontakoztatását teszik
lehetıvé.
Feladata minden pedagógiai szakaszban:
Egyfelıl szerves kiegészítıje legyen az iskolai tevékenységeknek, másfelıl pedig széles
skálát kínálva segítse elı a gyermekek személyiségének fejlesztését.
Részben a tanulók érdeklıdése, képessége tehetsége szerint, részben didaktikai jelleggel
összeállított tematikának az életkori sajátosságaikhoz igazodva nyújtson befogadó élményt
Tanulási foglalkozás:
Tartalmazza a tanulók tanórára való felkészülését, fegyelmezett munkavégzését, a különbözı
életkornak megfelelıen tanulási technikák elsajátítását.
Megszilárdítják, elmélyítik, alkalmazzák a tanult ismereteket. Az önálló, kitartó munkavégzés
során sikerélményhez jutnak, megközelítıleg elsajátítják az önmővelés képességét.
Kiemelt tevékenységük az egyéni segítségnyújtás, a felzárkóztatás, a jól haladóknak a
differenciált feladatok biztosítása.
A kultúra területén:
Az irodalom, zene, báb, film, képzımővészet eszközein keresztül nyújtson tartalmas
szórakozás, illetve új ismeretanyagot a tanulóknak.
Az érzelmi árnyalatok bemutatása, átélése, belsı feszültségek feldolgozása során javul a
kommunikációs készségük, önismeretük. Hasonló célokat szolgálnak a dramatikus, illetve
szituációs játékok is, valamint az élmények felidézése, elmesélése. Az iskolai könyvtár
használatának megismerése a könyvkölcsönzés szabályainak megismerése hasznos
tudnivalókkal szolgálnak. Bekapcsolódunk a város kulturális intézményei által biztosított
programokba, illetve lehetıség szerint részt veszünk városi rendezvényeken, megyei illetve
országos szintő bemutatókon is.
Sport és játék terén :
Különösen az elsı pedagógiai szakaszon lényeges a játék pihentetı és személyiségformáló
ereje.
Fejleszti a gondolkodási, logikai készségeket a fantáziát, a motorikát.
Segíti a helyes magatartási szokások (önfegyelem, becsületesség, türelem, kudarctőrés stb.)
kialakítását, a szabályok betartását.
Mindezek által munkára készít fel. Meg kell tanítani játszani a gyerekeket, együtt játszani
velük, segíteni a csoportos élmény kialakítását, a versengés, küzdés, nyerés, vesztes
feldolgozását.
Fontosak a didaktikai jelleget hordozó társasjátékok, mozgásos játékok.
Jelentısek ebben a korosztályban az érzékelést fejlesztı és a logikai játékok.
A második pedagógiai szakaszban a nagyobb szellemi igénybevétel miatt a sportjátékok
kerülnek elıtérbe, ezek biztosítják jobban a kikapcsolódást, illetve az energia levezetését.
A serdülıkor egyik életkori sajátossága a fizikai teljesítmények összemérése, s erre jó
alkalmat adnak a különbözı csapatjátékok, ügyességi játékok.
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Munkára nevelés illetve a kézmőves foglalkozások területei:
Manuális tevékenységek végzése közben cél a nagy és finommozgások fejlesztése, egyes
mozdulatok sorrendjének automatizálása. Továbbá a munka öröme iránti fogékonyság,
igényesség, szépérzék kialakítása. E tevékenységek két részre oszthatók.
Egyrészt alkotó munka, mely tárgyak készítésében, ábrázoláson keresztül változatos
technikákkal sokféle anyag felhasználásával realizálódik.
Másrészt a mindennapi feladatok végzése; a környezet tisztán tartása.
A késıbbiek folyamán az udvar illetve az iskola közvetlen környékének rendben tartása is a
tanulók feladata.
Szabadidıs foglalkozások:
Ez a tanulók kötetlen idıtöltése. A nevelı felügyelete mellett a pihenés, az önálló
élménygyőjtés, a játék az érzelmi élet kibontakozásának ideje.
Segíti a közösség spontán alakulását, a társas baráti kapcsolatok elmélyítését.
Kisebb korosztálynál szükséges a nevelı játék ötlete, kezdeményezése.
A felsıbb évfolyamokon már a tudatos hasznos idıtöltés, az önmővelés, szórakozás formáit
kell megtanulniuk.
A monotónia ellen iskolán kívüli hasznos ismeretek nyújtásával, tapasztalatok szerzésével
sétákkal, kirándulásokkal küzdhetünk.
Ezeken megismerkednek az iskola és a tágabb környezetünk utcáival, közlekedési
tudnivalókkal, intézmények, üzletek hollétével.
Egyéb megfigyelési szempontokat is adhatunk az idıjárásra, természetre, épületekre
vonatkozóan. Célunk, hogy a megtanult helyes viselkedési formákat alkalmazni tudják az
iskolán kívül is.
Nevelési beszélgetés:
A nevelı által irányított beszélgetéseken az érzelmi- erkölcsi élet alakítása, társadalmi normák
közvetítése történik.
A foglalkozások heti tematika alapján zajlanak, kapcsolódva az aktuális eseményekhez,
ünnepekhez, élményekhez, nevelési nehézségekhez, erkölcsi normákhoz, magatartási
problémákhoz.

Klúg Péter tagintézmény:
A tanulási sikertelenségek kialakulásában szerepet játszhat:
− a részképesség(ek) zavara,
− a magatartási zavar,
− a nem megfelelı tanulási magatartás.
A részképességek zavarából eredı tanulási akadályozottság csatlakozhat többféle
intelligenciaszinthez. Ha meg akarjuk találni a kivezetı utat, akkor elsısorban a tanulási
kudarc hátterének felderítése az elsıdleges feladat.
A korrekciónak és a terápiának nem az intelligenciaszintbıl, hanem ebbıl kell kiindulnia.
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A tanulási zavar jelentkezhet a figyelem, emlékezet, gondolkodás, mozgáskoordinálás (nagy
és finommotorika) beszéd, olvasás, írás, betőfelismerés, számolás, emocionális érettség
területén. A szakirodalom szerint a gyermekek 10-15 %-a igényli a megsegítı, felzárkóztató
oktatást, terápiát.
A terápia során a gyermek szükségleteit kell elıtérbe helyezni. A szükségspecifikus terápiát a
gyermek elmaradásához rendeljük. Fontos az egyéni és csoportos szükségletek egyidejő
figyelembevétele. Nem feltétlenül a „kétszemélyes” (tanár-diák) megoldás a jó.
Részképességek zavarán alapuló tanulási sikertelenség:
E típus pszichológiai hátterét a percepció, a finommotorika, a lateralitás, a testséma, a verbális
emlékezet diszfunkciója alkotja. Mivel ezek a deficitek a legkorábbi idıszaktól jellemzıek, a
tanulási folyamatot kezdettıl befolyásolják.
A tanulási zavar lehetısége már az óvodában diagnosztizálható és a korrekció megkezdhetı.
Iskolában dyslexiában, dysgraphiában, dyscalculiában és dysphasiában jelenik meg a zavar.

A magatartási zavaron alapuló tanulási sikertelenség:
A sorozatos kudarcok miatt kialakuló neurotizáció magatartási zavar formájában jelenik meg.
Másik típus esetében a magatartási zavar elsıdleges, ennek nyomán jön létre a tanulási
probléma.
Ezekben az esetekben a tanulási sikertelenséget pszichoterápiával kell kezelni. (pszichológiai
gondozás).
A nem megfelelı tanulási magatartás okozta kudarc:
Ide soroljuk azokat a gyerekeket, akiknél a tanuláshoz való viszony a kritikus tényezı.
Két formában jelenik meg:
− tanulás iránti motiválatlanság,
− nem megfelelı tanulási technika.
A segítséget ilyenkor a szülı, a pedagógus attitődjének megváltoztatása jelentheti, mivel a
sikertelenség gyökere itt keresendı.
Milyennek látja a szülı és a tanár a gyermeket, mit vár el tıle, milyen a család és az iskola
kommunikációja, jutalmazás, büntetés formái.
Megoldást jelenthet a tantárgyi korrepetálás és az egyéni fejlesztési terv kidolgozása.
A szociálisan hátrányos helyzető gyermekek tanulási kudarca megjelenhet mindhárom
területen.
A tanulási zavar soktényezıs jelenség, ezért célszerő, ha a terápia során különbözı
módszerekbıl merítünk.
A problémát, ami a tanulási kudarchoz vezet, tesztekkel tárjuk fel.
Célszerő a terápiás szakasz elıtt és végén a tesztet elvégezni.
A tanulási kudarc valamennyi formája egyéni fejlesztési terv alapján, jól felkészült pedagógus
irányításával, külön órában történhet.
A fejlesztı programok az iskola pedagógiai programjának részét képezik.
Tartalmazza az adott tanuló egyéni fejlesztési tervét, amelyet a különleges igény (szükséglet)
alapján a tanár állít össze.
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Dyslexia prevenciós program:
Az olvasás-írás tanulásához szükséges készségek fejlesztése Meixner Ildikó prevenciós
módszerére épül.
Diagnózis: Dyslexia veszélyeztetettségi vizsgálat
Fejlesztési terv:
Általános mozgásfejlesztés
Nagymozgások
Egyensúlygyakorlatok
Finommotorika fejlesztése
Ritmusérzék fejlesztése
Versek ritmusának jelzése tapssal, hangszerrel
Szavak ritmusának jelzése tapssal, hangszerrel.
Testséma, lateralitás fejlesztése
Tájékozódás a térben
Percepció fejlesztése
Vizuális percepció: tárgyak lényeges tulajdonságainak megfogalmazása, hasonlóság,
különbség.
Geometriai formák kiválogatása hasonló formák közül, azonosság, különbség.
Akusztikus percepció: zörejek hangjának differenciálása, hangszerek hangjának
differenciálása, rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen hangok differenciálása
Emlékezetfejlesztı gyakorlatok
Vizuális emlékezet fejlesztése
Szimultán vizuális emlékezet fejlesztése
Szukcesszív emlékezet fejlesztése
Verbális emlékezet fejlesztése
Figyelemfejlesztı gyakorlatok
Beszédfejlesztés:
Szókincsgyarapítás
Szavak felidézése
Nyelvi rendezı munka
Helyviszonyokat kifejezı névutók helyes használata
Képek, történetek önálló elmondása
Helyes sorrend kialakítása
Változtatások megfogalmazása
Szövegértı olvasás fejlesztése
A megértés egységei: Az egész megértéséhez szükséges kisebb egységek: szavak,mondatok,
bekezdések, nagyobb egységek megértése
A megértést segítı tanári kérdezési módok:
. a tanári kérdések elıkészítése
. a tanulók válaszainak irányítása
. a tanulók kérdéseinek irányítása.
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Eszközök, tankönyvek:
Rosta Katalin: Ez volnék én… (Testséma, lateritás)
Marosits Istvánné: Tudod-e? (munkafüzet)
Marosits Istvánné: Betőzı
FÜZET (speciális vonalazása elısegíti a betők, számok megtanulását)
Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló
Tóth Emıke szerk: Szó – ta – gol – va
Rosta – Rudas – Kisházi: Hüvejkujjam… .
Meixner: Feladatlapok
Meixner: Én is tudok olvasni I – II. (olvasó- és feladatlapok)
Egyéb: tükör, szınyeg, labda, Bady-Roll henger, gördeszka, babzsák, gerenda
Finommotorika fejlesztéséhez:
Ujjtorna, utánzó mozgások, mondókával együtt végzett ujjtorna
Manuális tevékenység: gombolás, cipıfőzés, vágás, ragasztás, gyurmázás, gyöngyfőzés…stb.
Ceruzafogó a háromujjas ceruzafogás kialakításához.

Sindelar program
B. Sindelar Komplex fejlesztı programja a neurogén eredető tanulási és magatartási zavarok
befolyásolásának egyik eszköze.
Kognitív terápia, amely az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:
figyelem, észlelés, emlékezet, szerialitás, téri orientáció.
Sindelar koncepciója Affolter elvét követi, mely szerint a gyakorlást a gyökereknél kell
kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelıen mőködik. Innen indul a
foglalkozás akkor is, ha a gyermek életkorához képest ez alacsony szint.
A program két részbıl áll:
• vizsgálati rész
• gyakorló program
A vizsgálóeljárás tapasztalatai alapján pontosan kijelölhetı, hogy a gyenge képességek
fejlesztéséhez milyen gyakorlási tevékenységek tartoznak.
A program szerkezete a fokozatosság elvét követi. Elıször az elsı fokozat feladataival
kezdjük, és csak akkor szabad hozzákezdeni a nehezebb fokozathoz, ha már a könnyebb nem
okoz nehézséget.
A foglalkozások végzésében a szülı is részt vehet.
Diagnózis és terápia:
Franz Sedlak, Brigitte Sindelar: „De jó, már én is tudom.”
Dysphasia program
Diagnózis: Hiskey – Nebraska tanulási alkalmassági teszt.
A hallássérültek dysphasiáját A. Van Uden a tanulási zavarok kategóriájába sorolja.
Motoros dominanciájú és hangsúlyozott emlékezeti dysfunkcióval társul.
A dysphasia tehát a hallássérültek speciális tanulási zavara.
Tünetei: A finommotorika zavara, ritmus zavara, senzo-motoros integráció zavara, alak-háttér
érzékelés zavara, szájról olvasási nehézség, emlékezet és figyelem zavara, koncentrációs
képesség hiánya. Ezek vezetnek a beszéd-nyelvtanulás, írás, olvasás, szövegértelmezés és
megjegyzés nehézségeihez.
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Delacato terápia
Carl Henry Delacato szerint a központi idegpályák kapcsolatában jelentkezı zavar okozza a
rendellenességet valamely részterületen. Szerinte a gyermek mozgásának és észlelésének
fejlıdése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer meghatározott területének
irányítása alatt áll.
A kezelés lényege: lehetıvé tenni a gyermek számára, hogy a mozgás szintjén újra élje élete
egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetıséget kapnak a hiányok
pótlására.
A fejlesztı programot a vizsgálat eredménye alapján kell összeállítani. A gyakorlatokat
minden nap el kell végezni.
Ennek alapján a terápia fıbb területei:
− emlékezetfejlesztı gyakorlatok (színemlékezet, képsor emlékezet, papírhajtogatás (minta
után), rajzolás, mozgás-sor emlékezet, ujjmozgás, formaemlékezet),
− légzés – artikulációs gyakorlatok,
− észlelést, megfigyelést fejlesztı gyakorlatok,
− testséma, lateralitás, egyensúly,
− ritmusfejlesztés,
− finommozgások.
A terápia során fontos érvényesíteni a következı szempontokat:
− A társalgások azonnali, párhuzamos rögzítése, hiszen a szájról olvasás is, az emlékezet is
gyenge.
− Írás során több másolást és látó-halló tollbamondást célszerő beiktatni.
− Gépírás fontossága – szavak önálló leírása.
− Beszédmotorika és szájról olvasási készség fejlesztése.
Az emlékezeti bevésés megtámogatására célszerő az ujj-abc használata.
Eszközök, feladatlapok, munkafüzetek:
Memory játékok
Sümeginé: Anyanyelvi-logikai gyakorlókönyv
Az én könyvem (Képes érzékszervi és beszédfejlesztı gyakorlatok)
Meixner-nél alkalmazott eszközök, munkafüzetek, valamint a Hiskey-Nebraska teszt egyes
feladatai.
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8. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység
Kozmutza Flóra székhely:
Szociálisan hátrányos helyzet
Szociálisan hátrányos helyzető az a tanuló, akit képességei kibontakoztatásában gátol:
1.
2.
3.
4.
5.

családi mikrokörnyezetébıl adódó hátrányos helyzet;
családi házon kívüli környezet miatti hátrányos helyzet;
iskolai körülményeket tekintve hátrányos helyzet;
csonka családban felnövı gyermek;
munkanélküli szülık gyermeke.

Amint egy gyermek belép az iskolába, az iskola ügyévé válik a gyermek háttere, viszont
iskola csak igen korlátozott mértékben képes a tanulók háttérhelyzetét befolyásolni. Szociális
helyzetük némileg enyhíthetı, de ez csak másodlagosan iskolai feladat.
A tevékenység célja:
-

A tevékenység meghatározásánál abból kell kiindulnunk, hogy tanulóink halmozottan
hátrányos helyzetbe vannak, tanulási nehézségek, fogyatékosságok, szociális hátrányok
gátolják iskolai képzésüket, majd társadalmi beilleszkedésüket. Az iskolai oktató-nevelı
munkának ezen hátrányok csökkentésére, leküzdésére kell irányulnia.

-

Ennek érdekében szükséges, hogy az intézményes és a családi nevelés egységet alkosson,
minél inkább irányuljon a hátrányok csökkentésére, felszámolására, hiszen a nevelési
célok elérését sok esetben nehezíti a szülık mőveltségi, neveltetésbeli elmaradottsága,
gyakran személyiségzavara.

-

A program segítse elı, hogy valamennyi tanuló eredményesen befejezze általános iskolai
tanulmányait, elızze meg a lemorzsolódást. Ennek érdekében segítse megoldani a
hátrányos anyagi – szociális helyzetbıl adódó nehézségeket.

-

A
nevelımunka eredményességének érdekében szükség van az iskola és a
gyermekvédelmi intézmények munkájának összehangolására, és ebbe a munkába szükség
esetén be kell vonni az egészségügyi intézményeket, nevelési tanácsadókat, gyermekjóléti
intézményeket és más segítı szervezeteket.

-

Lényeges az iskola elvégzése utáni körültekintı, képességeknek megfelelı
pályaorientáció, illetve pályaválasztás. Fontos feladat a szülıket megismertetni a
gyermekük által választható foglalkozásokkal, továbbtanulási lehetıségekkel.

-

Intézményünkben különös jelentısége van a fogyatékosok foglalkozástatására
berendezkedett munkaadókkal, az ún. védett munkahelyekkel való kapcsolattartásnak. A
partneri elvárásoknak minél inkább meg kell felelni tanulóinknak, hogy az iskola
elvégzése után be tudjanak illeszkedni munkahelyi közösségükbe, társadalmi
környezetükbe.
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-

A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat a társadalmi és környezeti konfliktusok
kezelésében. Tanulják meg, hogy tevékenyen részt vegyenek a felmerülı konfliktusok
kezelése terén, legyenek a megoldásban együttmőködıek.

-

Külön jelentıséggel bír a kommunikációs kultúra fejlesztése, hogy képesek legyenek
önálló véleményalkotásra, továbbá, hogy véleményüket megvédhessék, érveiket önállóan
kifejthessék.

-

A tanulók legyenek nyitottak a különbözı szokások, életmódok, kultúrák – más szóval a
másság – iránt, amit joggal elvárhatnak a társadalom minden tagjától.

-

A tanulási nehézségekkel küzdı tanuló könnyebben befolyásolható. Kritikátlansága,
azonosulási vágya korosztálya fiataljaival olykor meggondolatlan, felelıtlen kalandokba,
tevékenységekbe sodorhatja. Ezek miatt folyamatosan értékelni kell a tanulókkal azokat a
külsı hatásokat, amelyek érik ıket, ezzel is segítve ítéletalkotásukat.

-

Tanulóink általában képtelenek önállóan megszervezni szabadidıs
tevékenységüket, emellett közös élményekre is vágynak. A tanórán kívüli foglalkozások,
szünidei tevékenységek (kirándulás, táborozás) szervezésével segíthetjük ezen hátrányok
leküzdését.

-

Tanulóinknál fel kell tárni azokat a részképességeket, melyek területén a tanuló az
átlagosnál jobban teljesít, jobb képességet, tehetséget mutat. Ezen képességek
továbbfejlesztésével, kibontakoztatásával segíthetjük az egész személyiség fejlıdését.

A pedagógus alapvetı feladata a rábízott gyermekek, tanulók, nevelése, tanítása.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
1.

nevelı és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi
épségének megóvásáról, erkölcsi védelmérıl, személyiségének fejlıdésérıl
továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,

2.

nevelı és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek, tanuló
egyéni képességét, tehetségét, fejlıdésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének,
tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos
helyzetben lévı gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz,

3. a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyızıdjön, ha észleli,
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a
szükséges intézkedéseket megtegye,
4. közremőködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
gyermek, tanuló fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében,
feltárásában, megszüntetésében
5. a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátítassa a
közösségi együttmőködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására,
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6. a szülıket és a tanulókat az ıket érintı kérdésekrıl rendszeresen tájékoztassa, a
szülıt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlıdésének
elısegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,
7. a szülı és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemes választ adjon,
8. a gyermekek, tanulók és szülık emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
9. a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket adja
át.
Tevékenységi formák
A célok ismeretében határozhatjuk meg a konkrét tevékenységi formákat, melyek a szociális
hátrányok enyhítését szolgálják.
Ezek a következık:
1. Az iskola és a szülık kapcsolatának megteremtése, ápolása, erısítése.
2. Motiválás arra, hogy a gyermek diákotthoni, tanulószobai és / vagy napközi
otthonos ellátásban részesüljön.
3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szolgáltató intézményekkel.
4. Felvilágosító munka szociális juttatások lehetıségeirıl szülıi értekezleteken,
fogadóórákon, családlátogatásokon.
5. A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása.
6. Önismereti csoportok létrehozása, mőködtetése.
7. Mentálhigiénés programok.
8. Drog – és bőnmegelızési programok.
9. Felzárkóztató programok szervezése.
10. Komplex tehetséggondozó programok:
- zenei – mővészeti;
- sport;
- honismereti – néprajzi;
11. Pályaorientációs tevékenység.
12. Táborozások, kirándulások.
13. Fesztiválok, bemutatók, tanulmányi- és sportversenyek
14. Helyi, regionális, országos támogatások megszervezése.
15. Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.
A tevékenység megtervezése, végrehajtása
A célok és tevékenységi formák ismeretében az intézményi program távlati ütemterve, éves
programja.
Idıpont
Feladat
szeptember

l. hátrányos helyzető tanulók felmérése, regisztrálása, a
hátrány meghatározása
2. tevékenységi formák meghatározása a tanévre;
3. a szociális hátrányok enyhítését szolgáló
tevékenységek ütemének elkészítése;
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október – május
június

tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint
és a szükséges korrekciók meghatározása.

A tényleges tevékenység megindításához szükséges a hátrányok számbavétele, regisztrálása,
továbbá a szociálisan hátrányos helyzető tanulók számának meghatározása. Ehhez évrıl-évre
egy adatlap kitöltése szükséges, melyet osztályfokonként kell elkészíteni.
Az adatlap tartalmazza:
1.
2.
3.
4.

a tanuló nevét;
a hátrány jellegét;
a hátrány okát;
a hátrány enyhítését szolgáló tevékenységi formát.

Az iskola igazgatója, a kollégium vezetıje dönt a törvényben meghatározott körben.
- ingyenes ellátásról,
- a térítési díj és tandíj összegérıl,
- a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
kedvezményekrıl,
- a nem magyar állampolgárt terhelı tandíj elengedésérıl, mérséklésérıl.
A szociális hátrányok számbavétele után határozhatók meg a szükséges konkrét tevékenységi
formák, illetve válik lehetıvé ezek részletes éves ütemtervének elkészítése, mely alapját
képezi az eredményes érdemi munkának.

9. Az intézmény tárgyi és személyi feltételei
Kozmutza Flóra székhely:
Tárgyi feltételek
Intézményünk három telephelybıl áll: a Kutasi út 34-36. sz. alatti rész, a Simonyi u. 6. sz.
alatti telep és a Klauzál u. 12. sz. alatti gyermekotthon.
Az épületek kora 5-150 éves. A nem oktatási épület céljára készült épületek többszöri
átalakításon, bıvítésen mentek keresztül. A fıépület kb.150 éves vályogfalú épület.
1989-ben, majd 2000-ben az intézet szakvéleményt készítetett az iskola és diákotthon
állapotáról. Az épületek folyamatos karbantartást igényelnek, felújításra szorulnak.
A fenntartónk és a helyi önkormányzat ingatlan és telek csere folytán rendelkezésünkre
bocsátotta az iskolánkkal közvetlen szomszédos többségi, megüresedett óvoda épületegységet
a hozzá tartozó telekkel együtt. 2006 szeptemberéig pályázati és fenntartói forrás
igénybevételével ebbıl tudtuk kialakítani a súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztı
iskolai oktatásának helyi feltételeit (két csoportszoba, mozgásfejlesztı szoba és kiszolgáló
helységek)
Készségfejlesztı speciális szakiskolánk hely igényét a meglévı, egyébként más funkciót
betöltı épületek átalakításával tudtuk biztosítani.
Az épületek a jelen körülmények között is folyamatos felújításra és bıvítésre szorulnak.
Tantermek
o Az intézmény két telephelyén mőködnek tantermek. A tantermek több funkciót látnak
el. Ez a fokozott kihasználtság nagymértékben növeli az amúgy is kis tantermek
zsúfoltságát. A tantermek nagysága 18-32 m² között változik.
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o
o

A 18-20 m²-es tantermekben nehezített a nagy létszámú tanulócsoportok optimális
elhelyezése.
A tantermek bútorzata a fokozott igénybevétel miatt folyamatos cserét igényel.

A foglalkozás egyéb terei, termei
o a tantermeken kívül a párhuzamos, a kiscsoportos és az egyéni formában szervezett
foglalkozásokhoz (tanórai, tanórán kívüli) nem állnak rendelkezésünkre külön termek.
Nehezen tudjuk megoldani csoportontások esetén a tanulás elkülönítését.
o logopédiai foglalkozásokhoz külön berendezett logopédiai termünk van.
o nincs tornatermünk. A mozgásnevelés és testnevelés foglalkozásokat az ún.
tornazsibongóban tartjuk, mely kicsi és nyitott a közlekedı folyosóra. İsszel és
tavasszal az udvari betonozott pályát használhatjuk.
o rendelkezésünkre áll egy kismérető tornaszoba és egy jól felszerelt és méretében is
megfelelı mozgásfejlesztı szoba.
o hetente egy alkalommal sportköri foglalkozásokat az egyik szomszéd általános iskola
korszerő, nagy tornatermében tartjuk.
o nincs öltözınk, szertárunk.
o a terápiás célú úszás foglalkozásokat a hódmezıvásárhelyi városi strand uszodájában
tartjuk.
o állatasszisztált terápiák közül a kutyaterápiát intézetünkben, míg a lovas terápiát a
közeli lovas udvarban tartjuk.
o a gyakorlati foglalkozásokat, a technikai jellegő tevékenységeket mőhelyteremben
végezzük
o rendelkezésünkre áll egy kismérető gyakorlókonyha, elıkészítı illetve ebédlı résszel
és kamrával.
o 700 négyszögöles bekerített gyakorlókertünk van, egy faházzal.
o könyvtárunk egy több célra használt kis tanteremben mőködik.
A diákotthon helyiségei
o Intézetünk 90 férıhelyes diákotthona szintén két telephelyen mőködik.
o A fıépületben a Kutasi úton kerülnek elhelyezésre az óvodások, a leányok és a kisfiúk
(50-55 fı).
o A Simonyi úti telepen fiú diákotthon van (40-45 fı).
o A hálótermek egy részében un. összecsukható, szekrényágyak vannak (óvoda), míg az
iskolai részen a mai elvárásokat kielégítı bútorzat (fenyı) került.
o A Simonyi úti telephelyen a hálótermek szintén emeletes ágyakkal berendezett.
o A hálótermek korábbi zsúfoltsága lényegesen csökkent azáltal, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedı átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek 2005-ben, lakásotthonba költöztek. A Hódmezıvásárhely, Klauzál u. 12.
szám alatti lakásotthon az intézmény szervezeti egysége gazdálkodás és igazgatás
tekintetében is.
o A diákotthonban nagy, közös öltözık vannak. A tanulók ruhái részére nincsenek
személyes szekrények a szők hely miatt.
o A tanulólétszámhoz mérten kevés a fürdıszoba és a WC, melyeknek felújítása
folyamatosan megvalósult.
o Két betegszoba a fiúk, és leányok elkülönítésére szolgál. Fertızı betegek elhelyezése
esetén már nehézséget jelent. Nincs külön orvosi szoba, az iskolaorvos a betegszobán
látogatja és vizsgálja gyermekeinket.
o A diákotthon a délutáni foglalkozásokhoz az iskolai csoporttermeket és a hálótermeket
(!) használja.
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o

Az esti tevékenységekhez, a hétvégi foglalkozásokhoz, szabadidıs tevékenységekhez
nincsenek külön helyiségek.

Közös helyiségeink
o A szabadidı, a tanórák közötti szünet, a délutáni kikapcsolódás és a közös játék
színtere ısszel és tavasszal a parkosított, de a megfelelı helyeken betonozott udvar,
télen a zsibongó és a folyosó.
o Az ebédlı – amely az intézet különálló épülete – a reggeli, ebéd, vacsora
elfogyasztásának színtere. Az ebédlıben a teljes tanulólétszám csak két turnusban fér
el. Az ebédlı a közös rendezvények egyik legfontosabb, de igen szőkös színtere is
egyben. İsztıl tavaszig minden közös rendezvény itt bonyolódik.

Személyi feltételek
Iskolánkban a Ktv. elıírásainak megfelelıen a gyógypedagógiai feladatok ellátására SNI
tanulók nevelésére-oktatására-habilitációjára gyógypedagógiai tanárokat alkalmazunk.
Az iskolában a pedagógusok közül a többség csoportvezetıi illetve osztályfınöki teendıket
lát el. A többiek az ellátatlan órákat látják el.
A tanórán kívüli és a rehabilitációs fejlesztési feladatok ellátását a felkészültség (szakosodás,
specializáció, tanfolyami képesítés), az adottságok és önkéntes vállalás alapján látják el a
pedagógusok.
Az iskolában dolgozó gyógypedagógusok ellátnak tanórán kívüli nem kötelezı órákat, és
rehabilitációs feladatokat egyaránt.
A diákotthon, gyermekotthonban gyógypedagógiai feladatokat végzı pedagógusok
bekapcsolódnak a tanórák vezetésébe, a nem kötelezı tanórai foglalkozások, szakkörök
ellátásába, valamint az egyéni és kiscsoportos fejlesztı munkába.
A nevelımunkát felsıfokú végzettségő gyógypedagógiai asszisztensek és szakképzett
gyermekfelügyelık (többséget illetıen) segítik. A gondozási teendıkben szakképzett dajkák
mőködnek közre.
A nevelıtestület képzettsége (részletesen: A nevelıtestület kompetenciatérképe, IMIP)
Az óvoda, iskolai tagozatban a gyógypedagógiai tanár szakos ellátottság folyamatosan javult
az elmúlt években (90% körüli).
A diákotthonban a gyógypedagógus szakos ellátottság még mindig nem kielégítı.
A továbbtanulások, továbbképzések támogatásának fıbb elveit a 2008. szeptember 01— tıl
érvényes továbbképzési terv alapján a tanulók speciális szükségletéhez igazodó képzéseket
részesítjük elınyben.
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke
osztályfok
Komm.f.

Eszköz, felszerelés
Baba
Plüss állat
kesztyőbáb
Játék közlekedési eszközök
Labdafürdı labdakészlettel
Bababútor
Kislabda-készlet
Fa puzzle
Fejlesztı játék-párosító
Fejlesztı játék-ügyességi
Kuglibábuk
Gumilabda
Hintaló
Könyv
Mőanyag állatok
Gumiállatok
Fejlesztıjáték-formaegyeztetı
Fızıcskekészlet
Építıjáték (különbözı típusú)
Fejlesztı játék-színegyeztetı
Gyöngyfőzı készlet
Fejlesztı játék- logikus
gondolkodást fejlesztı játékok

Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.
Fejl. isk.

mennyiségi
mutató

tantárgyi rendszer
Mozg. f.

*
*
*
*

Körny.nev.

Szenz.f.

Ját. nev.

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

1/1
5/1
30/1

9/1

6/1

Kb.20/1

összesen

13
18
8
20
1
1
1
5
3
1
1
4
1
25
2
15
4
2
4
2
4
2
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osztályok
eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

fémépítı
mágneses mozaik
talicska
társas játék
képes lottó
témánként
képes könyv,
mesekönyv
2-24 elemő puzzle
kirakó
homokozókészlet
Montessori
toronyépítı
egymásba rakható
babák, kockák
főzıgyöngy
(kisebb-nagyobb)
bababútor-babaszoba

7-8-ig
1-10-ig
1-3-ig
3-10-ig
3-10-ig

-babakonyha
babaágynemő
babafürdıszoba
játék vasaló és
állvány
ruhacsipesz
(csomag)
játéktelefon
gumilabda –kicsi
-közepes
-nagy

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

x
x

x

á.a.

x
x

é.z.

j.n.

m.t.

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x

i/15
t/1
i/4
cs/5
cs/1

15
126
4
35
7

x

cs/15

120

k.e.

sz.e.

szo.m.

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

1-8-ig

x

x

x

x

x

x

x

x

1-10-ig

x

x

x

x

x

x

x

x

cs/5

50

x

1-3-ig
1-5-ig

x

x
x

x
x

x
x

cs/6
t/1

18
60

1-5-ig

x

x

x

x

t/1

60

1-5-ig

x

x

x

x

x

x

t/1

60

1-4-ig
1-4-ig
1-4-ig
1-4-ig
1-4-ig

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
cs/2

4
4
4
4
8

x

x

x

x

t/1

126

x
x
x

x
x
x
x

cs/2
t/1
cs/2
cs/1

16
126
20
10

1-10-ig
1-8-ig
1-10-ig
1-10-ig
1-10-ig

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
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osztályok

Tantárgyi rendszer

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

o.í.

memóriajáték
ping-pong labda
játékkártya -bető
-számképes
-párosítók
formegyeztetı
táblák, labdák
játéknyomda
(fajtánként
forgótárcsás
mosógép
centrifuga
vasaló
vasalóállvány
porszívó
seprő
lapát
tisztító kefék
-súrolókefe
-ruhakefe
-cipıkefe
-körömkefe
-mosogatókefe
kerti szerszámok-ásó

1-10-ig
1-10-ig
4-8-ig
4-8-ig
1-3ig
1-10-ig

x

-kapa
-lombseprı
-cirok-vesszıseprı
-ültetıfa
-gereblye

1-3-ig

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

x

x
x

x

é.g.

á.a.

x

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

x

x
x

x
x

x

x

x

sz.e.

mennyiségi
mutató

összesen
db

cs/3
t/1
cs/1
cs/1
cs/3
cs/3

30
126
5
5
9
30

cs/5

15

szo.m.

6-10-ig

x

i/1

1

6-10-ig
6-10-ig
6-10-ig
6-10-ig
4-10-ig
4-10-ig
4-10-ig

x
x
x
x
x
x
x

i/1
i/2
i/2
i/1
cs/1
cs/1
cs/1

1
2
2
1
7
7
7

4-10-ig
4-10-ig
1-10-ig
1-10-ig
6-10-ig
4-10-ig
4-10-ig
4-10-ig
6-10-ig
4-10-ig

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

cs/1
cs/1
t/1
cs/1
cs/2
i/20
i/20
i/20
i/15
i/20

7
7
126
10
10
20
20
20
15
20

x
x

x
x
x
x
x
x
x
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osztályok

mennyiségi
mutató

összesen
db

x

i/20
i/10
i/10
i/10
i/4
i/10
i/10
i/10
i/20
i/20

20
10
10
10
4
10
10
10
20
20

x
x
x
x
x
x
x
x

x

cs/1
cs/6
cs/50
cs/5
cs/1
cs/4
cs/1
cs/1

10
30 cs
250 cs
50
10
40
7
7

4-10-ig

x

x

cs/6

43

4-10-ig
4-10-ig
4-10-ig

x
x
x

x
x

cs/1
t/1
cs/6

7
80
43

7-10-ig
7-10-ig

x
x

t/1
cs/1

40
4 m2

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

-kapircs
hólapát
vaslapát
jégtörılapát
talicska
locsoló
vödör –mőanyag
-fém
gumikesztyő (pár)
kerti
munkakesztyő(pár)
mosdótál
vetımag
palánta
tisztítószerek 5 féle
felmosószett
tisztító és törlıruhák
tollseprı
formaszaggató
készlet
gyöngyök
kézimunkához
(csomag)
damil
gyöngyfőzı
körrmöcskézı
fahenger
puhafa
dörzspapír(m2)

4-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
4-10-ig
4-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
1-10-ig
6-10-ig
6-10-ig
1-10-ig
1-10-ig
1-10-ig
4-10-ig
4-10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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osztályok

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x
x

cs/1
cs/2
i/2
cs/2
cs/1
cs/2

1-10-ig

x

cs/20

4 kg
8m
2
14 kg
7 kg
14
készlet
200

1-10-ig
1-10-ig

x
x

cs/10
cs/60

100
600

1-10-ig
1-10-ig
7-10-ig

x
x
x

cs/20
cs/3
i/10

200
30
10

1-10-ig

x

cs/2

20

4-5-ig
6-10-ig
4-10-ig
3-10-ig
6-10-ig
2-10-ig
4-10-ig
2-10-ig
4-10-ig
5-10-ig
4-10-ig

x
x
x

i/30
i/30
i/5
t/1
cs/2
t/1
t/1
cs/1
cs/1
cs/2
cs/6

30
30
5
80
10
90
70
9
9
12
43

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

törmelékszivacs (kg)
vatelin (m)
ár
agyag (kg)
gipsz (kg)
gipszkiöntı
formakészlet
papírfajták:
dekorációs karton
csomagolópapír
színes
fénymásolópapír
mőszaki karton
fotókarton
mővészeti alkotások
prospektusai
rács vagy fakeret
kiállításra
szövıráma –kicsi
-közepes
szélhulladék (kg)
tőkészlet
szőcstő
olló: -papírvágó
-textilvágó
-cikk-cakk olló
mérıszalag
kongré(m)
hímzıfonal

7-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
4-10-ig
4-10-ig
4-10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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osztályok
eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

mennyiségi
mutató

összesen
db

szo.m.

színes vásznak (m)

4-10-ig

x

cs/2

14

filcanyag (m)

4-10-ig

x

cs/2

14

kétlyukú gomb
(doboz)
négylyukú gomb
(doboz)
varrócérna

4-10-ig

x

cs/1

7

4-10-ig

x

cs/1

7

4-10-ig

x

cs/6

43

vatta
térképek –
Magyarország
domborzatai
-Magyarország
gazdasági
földgömb
terepasztal
fotóalbum
elsısegélyláda
fürdıszobai mérleg
testmagasság mérı
tükör
nemzeti zászló
nemzeti címer
piktogramok
(témánként)
bevásárló kosár

4-10-ig
7-10-ig

x

cs/1
i/1

7
1

7-10-ig

x

i/1

1

7-10-ig
7-10-ig
7-10-ig
6-10-ig
6-10-ig
6-10-ig
1-10-ig
1-10-ig
1-10-ig
1-10-ig

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

i/1
i/1
t/1
i/2
i/2
i/1
cs/1
i/2
cs/1
cs/1

1
1
40
2
2
1
10
2
10
10

i/2

2

2-10-ig

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
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osztályok
eszköz, felszerelés

5-8-ig
9-12-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.

mennyiségi
mutató
db

összesen
db

távcsı
gyümölcsaszaló
iránytő
lakmuszpapír
fızıpohár
petricsésze
nagyító
mikroszkóp
növényhatározó

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

db
db
m2
db
db
db
db
db
db

2
1
5
5
12
12
12
1
3

állathatározó
zárókupakos üveg
gipsz
szelektív
győjtıedények
akvárium
komposztáló
csipesz
szárazelemgyőjtı
facsemete
virágmag
szállító-győjtı edény
egyszer használatos
gumikesztyő
kertészkesztyő
szögesbot
papírtörülközı
szakkönyvek a
könyvtár bıvítéséhez
ld. melléklet

x
x
x
x

x
x
x
x

db
db
kg
db

3
50
5
4

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

db
db
db
db
db
csom
db
db

1
1
12
1
11
12
4
50

x
x
x
x

x
x
x
x

db
db
tekercs
kötet

50
12
50
30
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osztályok
eszköz, felszerelés
szakfolyóirat
megrendelése
ld.melléklet
hımérı (belsı, külsı,
víz)
hanganyag

5-8-ig
9-12-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

mennyiségi
mutató

összesen
db

szo.m.

x

x

típus

3

x

x

db

12

x

x

típus

12
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Oktatástechnikai eszközök
osztályok

Tantárgyi rendszer

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

írásvetítı
állvány, vászon
diavetítı
diapozitívek
témánként
diafilmvetítı
diafilmek
televízió
videólejátszó
videókazettákmősoros
videókamera
HI-FI berendezés
mini HI-FI
hangkazettákmősoros
hangkazetták- üres
CD lemezmősoros
fénymásoló
számítógép

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

1- 10-ig
1- 10-ig

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1- 10-ig
1- 10-ig

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

m.t.

mennyiségi
mutató

összesen
db

k.e.

sz.e.

szo.m.

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

i/2
i/2
i/5
i/25

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

cs/1
i/250
cs/1
cs/1
i/50-100

2
2
5
25
doboz
10
250
10
10
100

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

i/1
i/2
cs/1
cs/10

1
2
10
100

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

cs/10
o/5p

100
50

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

i/2
i/4

2
4
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Jól felszerelt tankonyha
osztályok

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x
x
x
x
x
x
x

i/1
i/1
i/2
i/1
i/1
i/3
t/1
i/1

1
1
2
1
1
3
33
1

1- 10-ig

x

i/1

1

1- 10-ig

x

i/1

1

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x

i/1
i/1
i/1

1
1
1

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x

i/1
i/1
i/1
i/3

1
1
1
3

1- 10-ig

x

i/3

3

1- 10-ig

x

i/2

2

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

gáztőzhely
hőtıszekrény
elıkészítı asztal
kétaknás mosogató
konyhaszekrény
étkezı asztal
székek
mechanikus
mákdaráló
mechanikus
diódaráló
mechanikus
húsdaráló
kávéfızı
turmixgép
elektromos
habverı
elektromos teafızı
lábas sorozat
fazék sorozat
serpenyık kül.
méretben
tepsik kül.
méretben
teflon palacsinta
sütı

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

x
x
x
x
x
x

x
x

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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osztályok

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x

i/3
i/2
i/2
i/4
i/3
i/2
i/2
i/3

3
2
2
4
3
2
2
3

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x

i/2
i/4
i/1
i/1

2
4
1
1

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x

x
x
x
x
x
x

t/1
i/1
i/2
i/3
i/2
i/2

33
1
2
3
2
2

1- 10-ig

x

x

i/2

2

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x

i/1
i/2
i/5

1
2
5

1- 10-ig

x

i/1

1

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

teáskanna
porcelán keverıtál
fém keverıtál
mőanyag keverıtál
jénai tálak
gyümölcsmosó
tésztaszőrı
leves szőrı több
méretben
teatojás
edény alátét
kiszedı készlet
elektromos
gázgyújtó
vágódeszka
kenyérszeletelı
konzervnyitó
tojásszeletelı
citromfacsaró kicsi
citromfacsaró
edényes
többfunkciós
reszelı
habverı
kenıtoll
fakanál különbözı
méretben
gyúródeszka

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

x
x
x
x
x
x

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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osztályok
eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

nyújtófa
üvegmosó
alufólia
folpack
konyhai mérleg
edényfogó kesztyő
hőtıtasak készlet
hőtıdoboz szett
jégkocka tartó
üvegnyitó
merıkanál
tejtartó
mérıedény
12 db-os
evıeszköz készlet
kávéskanál
mokkáskanál
süteményes villák
tortalapát
virsli kiszedı
kenyérszeletelı kés
kenı-és vágókés
hámozó kés
falapát
üvegkancsó
mőanyag kancsó
sótartó
főszertartó készlet

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

i/1
i/2
i/2
i/1
i/2
i/4
i/1
i/1
i/1
i/1
i/5
i/2
i/1
i/1

1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
5
2
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

i/1
t/1
t/1
i/1
i/1
i/2
t/1
t/1
i/2
i/3
i/3
i/1
i/1

1
32
32
1
1
2
32
32
2
3
3
1
1

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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osztályok

Tantárgyi rendszer

eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

o.í.

b.k.

mokkacukortartó
szalvétatartó
üvegpohár
lágytojástartó
kávéscsésze
teáscsésze
alátét
mőanyag tálcák
fémtálcák
12-es tányérkészlet
leveses tál
pecsenyés tál
kompótos készlet
késélezı
klopfoló
burgonyatörı
szódásszifon
idıjelzı óra
fémszivacs csomag
mosogató szivacs
(csomag)
felmosó szett
konyharuha
asztalterítı
mőanyag terítı
edényszárító
evıeszköz csurgató
konyhai olló

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

k.e.

sz.e
.

mennyiségi
mutató

összesen
db

i/1
i/3
t/1
t/1
t/1
t/1
t/1
i/10
i/5
i/1
i/3
i/3
i/2
i/1
i/1
i/1
i/2
i/1
i/1
i/1

1
3
32
32
32
32
32
10
5
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1

i/1
i/10
i/6
i/5
i/1
i/1
i/1

1
10
6
5
1
1
1

szo.m.
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osztályok
eszköz, felszerelés

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

gumilabda- kicsi
- nagy
- közepes
karika- kicsi
- nagy
- közepes
ugrálólabda- kicsi
- nagy
- közepes
tornapad 4m-es
2m-es
bordásfal - nagy
- kicsi
zsámoly
tornaszınyeg
ugrálókötél
medicin labda- 1kg
-2 kg
-4kg
babzsák
szánkó
szobakerékpár
udvari kerékpár 4
méretben
kézilabda
kosárlabda
röplabda

1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 3-ig
4- 10-ig
1- 10-ig
6- 10-ig
4- 7-ig
1- 5-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
3- 10-ig
1- 3-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1-10-ig
3- 10-ig
5- 10-ig
1- 6-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
1- 10-ig
4- 10-ig
4- 10-ig
4- 10-ig

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

x

j.n.

mennyiségi
mutató

összesen
db

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

th/13
th/13
th/13
th/13
th/13
th/13
i/12
i/12
i/6
th/3
th/3
th/3
i/3
th/2
th/2
th/13
th/13
i/12
i/12
i/13
th/6
th/2
i/16

46
46
46
26
26
26
12
12
6
6
6
6
3
4
4
26
26
12
12
13
12
4
16

x
x
x

i/12
i/12
i/6

12
12
6

m.t.

k.e.

sz.e.

szo.m.
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Osztályok
eszköz, felszerelés

futball labda
kézilabda kapu
röplabdaháló
kosárlabda palánk
bır maroklabda
kültéri
mozgásfejlesztı
eszközök

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,
9.,10.

Tantárgyi rendszer
o.í.

b.k.

t.i.

sz.m.

ö.k.

é.g.

á.a.

é.z.

j.n.

m.t.

x

x
x
x
x
x
x

4- 10-ig
1- 10-ig
4- 10-ig
6- 10-ig
1- 10-ig

k.e.

sz.e.

mennyiségi
mutató

összesen
db

i/12
i/2
i/1
i/2
th/13

12
2
1
2
26

szo.m.
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Szentesi tagintézmény
Az iskola a város központjától félórányi gyalogútra a Felsıpárti városrészen, nyugodt
környezetben helyezkedik el. Infrastrukturális ellátottsága teljes mértékben megfelelı.
Szomszédságában játszótér, közvetlen közelében pedig egy többségi általános iskola
helyezkedik el. Az épületet 1994-ben kifejezetten oktatási célra építtette a fenntartó. A Deák
Ferenc u. 52.-54. szám alatt lévı ingatlan ad helyet az általános iskolának, a diákotthonnak és
a gyermekotthonnak egyaránt. Az alig 15 éves épületegység állagmegırzésére az elmúlt évek
során nem elég gondot fordítottak. Az elkövetkezendı idıszak feladatai között elsısorban a
belsı állagmegırzés fokozott hangsúlyt kell, hogy kapjon, az anyagi lehetıségek
függvényében.
Tárgyi feltételek
A tanulói létszámhoz viszonyítva a helységek megfelelı számban rendelkezésre állnak.
Minden tanulócsoport számára külön tanterem biztosított. A tantermek megfelelı
nagyságúak, természetes fény által jól megvilágítottak. Az alsós osztályok tantermeihez elıtér
és mosdó helység tartozik. A tantermek bútorzata erıteljesen elhasználódott, folyamatos
felújításra, cserére szorul.
Iskolai rendezvények lebonyolítására alkalmas a viszonylag nagymérető tornaterem. Az
épületkomplexum méretéhez viszonyítva az udvar viszonylag kicsi, így a gyermekek, fiatalok
szabadlevegın való tartózkodása intézményen belül szőkösnek bizonyul. Szabadidı
eltöltésénél gyakran igénybe veszik a városi játszótereket.
A szakképzı évfolyamok számára megfelelı számú mőhelyterem áll rendelkezésre
felszereltségük kielégítı, de fokozottan törekszünk külsı források bevonásával is a szakmák
elsajátításához szükséges minél korszerőbb eszközök beszerzésére. A gyakorlati oktatás
színvonalát emeli, hogy külsı helyszínen (tanuló szerzıdés alapján) folyik a gyakorlati
oktatás egy része.
Az intézményhez szervezetileg hozzátartozó gyermekotthonok (normál és különleges)
lakásotthonai az emeleti rész jobb szárnyán helyezkednek el. A gyermekvédelmi törvényben
meghatározott életfeltételeknek mindenben megfelelnek, de az elhelyezett fiatalok magas
létszáma és az egyre súlyosabb viselkedési, magatartási problémáik miatt fokozott
igénybevételnek vannak kitéve. Jelentısebb felújítást, karbantartást i és lehetıség szerint
berendezés, bútorzat cserét is igényel.
A társuló fogyatékosságok minimálisra való visszaszorítása érdekében végzett terápiás
fejlesztések (mozgásfejlesztés, logopédia) helységei rendelkezésre állnak, melyeknek
bútorzata és speciális eszközökkel történı felszerelése azonban további fejlesztést igényel.
Mellékhelységek száma megfelelı, a fokozott igénybevétel miatt folyamatos felújítást,
karbantartást igényel.
Korszerően felszerelt fızıkonyha biztosítja az iskolai étkeztetést.
Az iskola könyvtárállományát a tanulók és dolgozók számára egyaránt „használhatóvá” kell
átalakítani az elkövetkezendı idıszakban. A kulturált szabadidı eltöltésének biztosítása
érdekében szükségesnek tartjuk, egy olyan tárgyi eszközökkel felszerelt helységnek a
kialakítását, amely megfelelıen szolgálja a személyiség sokoldalú fejlesztését.
A diákotthon a jelentkezı tanulók számának elegendı. Felszereltsége megfelelı.
Személyi feltételek
A pedagógusok szakmai felkészültsége megfelel az általuk ellátott feladatoknak.
Nevelıtestületben 19 gyógypedagógus, 3 szakoktató, 5 általános iskolai tanár, 1 tanító, 3
felsıfokú óvodapedagógus és 2 egyéb felsıfokú végzettségő kollega van. A pedagógusok
munkáját a tanulásban akadályozottak alsós osztályaiban illetve az értelmileg akadályozottak
csoportjában gyógypedagógiai asszisztens is segíti.
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Csongrádi tagintézmény
Az iskola épülete Csongrád városában a város központjától 15 percnyi gyalogútra a Tisza
folyó partján fekszik. Az 1980-as években kifejezetten oktatási célra épült épület a város
tulajdonában van, közösen használjuk a Mio Conto Kft. –rehabilitációs munkahelydolgozóival. Az iskola épületéhez játszó udvar is tartozik, melyen pályázati tevékenységbıl
eredendıen 2009 tavaszától játszótér áll az iskolában tanuló is és a környéken élı gyermekek
rendelkezésére egyaránt.
Tárgyi feltételek
Az 1980-as években az egész épületet az iskola használta. Viszont az 1990-es évek második
felétıl a gyermeklétszám csökkenése miatt, az épület túl nagynak bizonyult az iskola számára.
A gazdaságosságot szem elıtt tartva 1995-tıl csak az épület emeletén folyik a
gyógypedagógiai óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás. Az iskola által használt terület
napjainkban összesen 675,37 m2.
Az intézmény helységei
Csoporttermek a tanulócsoportok számára egy-egy terem, összesen 5 áll rendelkezésre,
melybıl 1 az óvodai csoportszoba. Méretük változó, de nagyságuk általában 30-35 m2 között
van. Minden terem természetes fény által jól megvilágított, de a napszak különbözı részében
illetve évszakoktól függıen szükség van azok mesterséges megvilágítására. Felszereltsége a
gyermekek életkori sajátosságainak, szükségleteinek megfelelıen került kialakításra. A
tanulói székek és asztalok, a tantermi bútorzat egy része erısen elhasználódott, így szükség
van azok folyamatos cseréjére.
Technika terem az életvitel, rajz és technika óráknak valamint a kézmőves mőhely
foglalkozásainak ad helyet. Felszereltsége megfelelı, bútorzata erısen elhasználódott. Az
ebben a teremben kialakított konyhai sarokban van lehetıség egyszerőbb ételek elkészítésére.
Könyvtárunk állománya 2095 kötetet számlál. Ebben a helységben került kialakításra a
számítástechnika terem, valamint a logopédiai fejlesztés helyszíne is. A tanulók informatikai
oktatásához jelenleg 6 komplett pc konfiguráció áll rendelkezésre. 50%-uk idejét múlt, nincs
internet hozzáférési lehetıség. A terem sokszor zsúfolt, szükség lenne a logopédiai sarok
kialakítására egy másik teremben.
Iroda bútorzata erısen elhasználódott. A számítógépet kivéve szükség lenne az itt található
irodatechnikai eszközök (fénymásológép, fax) korszerősítésére.
Szertár, melyben a tantárgyak oktatásához szükséges alapvetı szemléltetı eszközök, audio
illetve audiovizuális eszközök szerényen biztosítottak.
A melegítı-tálaló konyha, mely megfelel a HACCP rendszer követelményeinek.
Az ebédlı helysége a pedagógusok és gyermekek számára közösen került kialakításra,
melyben egyszerre 40 fı étkeztetése megoldható.
A tornaterem a földszinten található, 50m2 nagyságú. Tartozik hozzá öltözı, zuhanyzó és
Wc. Mozgásfejlesztı eszköztárunk tinikondi, labdák, tornatermi hagyományos
tornaeszközökbıl áll.
Mellékhelységek a gyermekek és a dolgozók számára külön kerültek kialakításra. A tanulók különösen a leányok- számát nézve kevés a számukra kialakított WC. A mosdók folyamatos
karbantartást igényelnek a fokozott használat miatt.
Személyi feltételek
A pedagógusok végzettségüket tekintve gyógypedagógusok (60%), tanítók, illetve felsıfokú
óvónıi végzettséggel rendelkezık. Osztályfınöki teendıket ellátó pedagógusok
végzettségüket tekintve valamennyien gyógypedagógusok. A tanulásban akadályozottak
osztályaiban, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végzett gyógypedagógusok, az
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értelmileg akadályozottak csoportjában pedig, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakon
végzett gyógypedagógusok tanítanak. Napközis nevelıként kerülnek foglalkoztatásra a
felsıfokú óvónıi végzettséggel rendelkezı pedagógusok.
A pedagógusok munkáját a tanulásban akadályozottak alsós osztályaiban illetve az értelmileg
akadályozottak csoportjában gyógypedagógiai asszisztens segíti. Az iskolai élet
zökkenımentességét 2, 25 fı technikai személyzet is segíti.
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A nevelési-oktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközei és felszerelései
Helyiségek
2005. év
Megnevezés (db)
Beruházás

2006.év

2007. év

Megnevezés (db)
Megnevezés (db)
- Épület(családi ház) - Padlástér
vásárlás ingatlannal
beépítése
- Sportudvar
(tanmőhelyek,
kialakítása
osztálytermek)
+épület: öltözık,
WC-k
- Padlástér beépítése
(tanmőhelyek,
osztálytermek)
- Sportudvar
(Csongrád)
kialakítása –
betonozott kispálya- Orvosi szoba
kialakítása

2008.év
Megnevezés (db)
- Padlástér beépítése
(tanmőhelyek,
osztálytermek)
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Bútorzat, berendezési tárgyak
2005. év
2006.év
2007. év
Megnevezés (db)
Megnevezés (db)
Megnevezés (db)
Megnevezés (db)
Beruházás
Beszerzés

-

asztalok
székek
óvodai asztalok
óvodai székek
tanári asztalok
padok
számítógéptartó
asztalok
tükör
számítógépes
állványok
falifogasok
csıvázas fektetık
méregszekrény
eszközkezelı
asztal
vegyszerszekrény
Wesco
mozgásfejlesztı
készlet

- asztalok
- székek
- rajzasztalok
- rajzszékek
- számítógépes
állványok
- tárgytartó
rajzállvány
- ágynemő gr.-k
- paplanok,
párnák, plédek
- törölközık
- ágyak
- falitáblák

-

asztalok
székek
könyvtári asztalok
folyóiratállvány
könyvállványok
ágynemő gr.-k
törölközık

-

2008.év

asztalok
székek
éjjeliszekrények
polcok
ágynemő gr.-k
paplanok, párnák, plédek
törölközık
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Nevelımunkát segítı eszközök
Beruházás

2005. év
Megnevezés
- fénymásoló
- számítógépek
- projektor

Beszerzés
-

-

-

magnókészülék
terepasztal
földgömbök
többfunkciós
mászókészlet
(Tinikondi)
gumilabdák)
focilabdák
tornapadok
kézilabda-kapu
videomagnó
asztalitenisz –
komplett- készlet
CD lejátszó
televízió
szakkönyvek
fa- fémmegmunkáló
eszközök
CD-k
Videófilmek
térképek, fali
szemléltetık
egyéni fejlesztı
eszközök

2006.év
Megnevezés
- számítógépek
- írásvetítık
- varrógépek
- fúrógép
-

videomagnó
tankonyhai
felszerelések
televízió
szakkönyvek
CD-k
videófilmek
térképek, fali
szemléltetık
egyéni fejlesztı
eszközök
varrógépek
vasalók
szabászati eszközök

2007. év
Megnevezés
Megnevezés
- fénymásoló
- írásvetítık
- számítógépek
- számítógépek

-

magnókészülékek
videomagnó
televíziók
DVD-lejátszók
szakkönyvek
CD-k
DVD-k
videófilmek
térképek, fali
szemléltetık
egyéni fejlesztı
eszközök
sporteszközök
fa- fémmegmunkáló
eszközök

-

2008.év

televíziók
CD-lejátszók
DVD lejátszó
szakkönyvek
CD-k
DVD-k
videófilmek
térképek, fali
szemléltetık
egyéni fejlesztı
eszközök
AYRES felszerelés
sporteszközök
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Egészség- és munkavédelmi eszközök

Beruházás
Beszerzés

2005. év
Megnevezés
- árnyékolás megoldása
- munkaruhák
- védıruhák
- ételminta üvegkészletek
- mentıládák
- gyógyszerszekrények
- tőzoltókészülékek
- védıszemüvegek

2006.év
Megnevezés
- világítás felújítása
- munkaruhák
- védıruhák
- ételminta
üvegkészletek
- tőzoltókészülékek
- védıszemüvegek

2007. év

2008.év

Megnevezés

Megnevezés

-

-

-

munkaruhák
védıruhák
ételminta
üvegkészletek
tőzoltókészülékek
védıszemüvegek

-

munkaruhák
védıruhák
ételminta
üvegkészletek
tőzoltókészülékek
védıszemüvegek
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Pápay Endre tagintézmény:
Tárgyi infrastrukturális feltételek
1. Az iskolaépület
(3 különálló épületegyüttes)
Címe: Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
a tantermek száma 22, ebbıl kettı a kollégium épületében van, amelyekben a tanítási órákon
kívül a diákotthoni és napközis csoportfoglalkozások zajlanak,
-

-

foglalkozási termek:

3 technika terem
1 logopédiai terem
2 fejlesztı terem

kollégium épületében
lett kialakítva

varró tanmőhely
tornaterem
mozgáskorrekciós terem

Iskolaépület állapota
Az osztálytermek kb. 35 négyzetméteres alapterületőek. A termek 15-16 tanuló befogadására
alkalmasak. A tanulópadok
15 évesek, elhasználtak, lassan kicserélésre szorulnak.
Valamennyi osztályban beépített szekrények találhatók, amelyek helyet biztosítanak a tanárok
és tanulók felszereléseinek, oktatási taneszközeinek.
Minden osztályteremben van sima, négyzetrácos és vonalas tábla, nevelıi asztal és szék.
Elegendı számú mosdó áll a tanulók rendelkezésére.
Az intézményben zárt rádió rendszer mőködik. Szemléltetıeszközökkel, audiovizuális
eszközökkel – pályázatok révén – viszonylag jól felszerelt az iskola. Több osztályból hiányzik
az otthonossághoz elengedhetetlenül szükséges szınyeg, falipolc. Tisztasági festés és mázolás
2001 és 2002-ben megtörtént.
Tornatermünk közepes nagyságú, valamint leány – fiú öltözık (zuhanyozóval)tartoznak
hozzá. A szertár felszereltsége jó.
Az udvaron lévı sportudvar salakozása 2002-ben volt.
A tároló garázs 2000-ben épült, a kerti munkás oktatáshoz szükséges kerti gépeket tároljuk
benne.

2. Diákotthon
Címe: Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
1. 2 szárnyon 6 személyes
rendelkezésére

hálószobák állnak a magánbentlakó gyermekek

2. a földszinten egészségügyi szoba 4 betegszobával (12 személy elhelyezésére) várja
az ellátásra szorultakat
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3. elegendı számú tusolóhelyiség áll a gondozottak rendelkezésére.

3. Gyermekotthon
Címe: Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
1. 6 személyes hálószobák
2. egészségügyi szoba betegszobákkal
3. mosdóhelyiségek

közösen a diákotthonnal

ugyanígy közös helyiségek:
1.
2.
3.
4.
5.

társalgók
klubszobák
könyvtár – informatikai terem
ebédlı
udvar sportpályával

A diák és gyermekotthon épülete erısen elhasznált, berendezési tárgyai elavultak.
2003- és 2004-ben a társalgó helyiségei és a kollégiumi szobák, vendéghelyiségek fel lettek
újítva.
A könyvtárszoba állománya szegényes, az informatikai géppark – pályázat eredményeképpen
– megfelelı.
4.Gyakorlókert
Területe: 6851 m2
Címe: Makó, Kiss Ernı u.
A gyakorlókert rendkívül jó minıségő, körbekerített földjén nagyon jó eszközállománnyal
dolgoznak tanulóink. A két fúrott kút öntözési lehetıséget is nyújt. Betongarázs épületünkben
az éppen szükséges eszközöket tárolni is tudjuk.
5. Maros-parti üdülı
Helye: Makó, Maros-parti üdülıövezet
6.
7.
8.
9.

A lábakon álló faépületben egy nagyobb ebédlı található, tálaló helyiségekkel.
A diákok és felnıttek részére elegendı számú mosdó áll rendelkezésre.
Az üdülı udvarán füves játszóhely és hinták vannak.
2002-ben teljesen fel lett újítva.

6. Lakásotthonok
1.sz. lakásotthon
Címe: Makó, Ráday u. 5.szám.
elhelyezett gondozottak száma: 12 fı
2002. decemberében került átadásra, felújítva, bıvítve, teljesen berendezve.
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2. sz. lakásotthon
Címe: Makó, Szent Lırinc u. 6.sz.
elhelyezett gondozottak száma: 12 fı
2003. februárjában került átadásra, felújítva, átalakítva, teljesen berendezve.
7. Informatikai ellátottságunk: pályázatok eredményeképpen jónak mondható.
számítógépek száma: 19 db
- (irodai használat – 10 db
- oktatási „
9 db
+ SULINET rendszer)

Az intézmény személyi feltételei
Személyi feltételek
Az intézmény dolgozói létszám: 2011. év augusztus
128,8 fı (102,8 fı szakmai és 26 fı
nem szakmai létszám).
A szakos ellátottság 60 %-os. A nevelıtestület tagjait jó szakmai felkészültség, pedagógiai
érzékenység, innovatív szellemiség és problémaérzékenység jellemzi.
Alaptevékenységgel összefüggı feladatkörök ellátása
1. Gyógypedagógusok – pedagógusok:
-

tantervi tárgyak – órarendben meghatározott – tanítása
logopédiai tevékenység
nem kötelezı tanórai foglalkozások
habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
szakkörök vezetése
iskolai sportkör vezetése

2. Nevelı tanárok:
- tanórán kívüli tevékenységek szervezése és vezetése
- nem kötelezı tanórai foglalkozások vezetése
3. Egyéb oktató – nevelı munkát végzık: szakoktatók
- szakiskolai szakmai gyakorlatok vezetése
Iskolánkban a gyógypedagógiai feladatok ellátása a gyógypedagógiai tanárok és a pedagógus
végzettségőek feladata. A nem szakszendszerő oktatásban résztvehet a gyógypedagóaiai tanár,
illetve az a tanár, aki a Kt. LXXIX. 17. § (8) bekezdés alapján meghatározott
továbbképzéseknek megfelel. Az óratervben meghatározott tantermi tantárgyak tanítása során
törekszünk az alábbi oktatási formák kialakítására és megtartására a pedagógiai szakaszok
figyelembevételével.
- 1.-4. osztály:

felmenıs – egytanítós rendszer (készségtárgyak részleges
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szakosított formája)
- 5-6. osztály
nem szakrendszerő oktatási forma
- 7-10. osztály: szakosított rendszerő oktatási forma
Klúg Péter Tagintézményben:
- 1. - 4. évfolyam: felmenıs - egytanítós rendszer (készségtárgyak részleges szakosított
formája)
- 5.-10.évf.: szakosított rendszerő oktatási forma
A tanórai oktató-nevelı munka mellett valamennyi pedagógus részt vállal a tanórán kívüli és
rehabilitációs célú fejlesztési feladatokból. A feladatvállalás alapja mindenkor az adott
pedagógus érdeklıdési köre, felkészültsége, esetleg szakosodása.
A sokrétő feladatok ellátása mellett a gyógypedagógusok megvalósítják – a mindenkori
igényeknek megfelelıen – a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és a képzési kötelezettek
foglalkoztatását is.
Célunk a szakos ellátottság arányának javítása. Pedagógus továbbképzési területen is
prioritást élvez a gyógypedagógus képzettség megszerzése. Szükséges lenne – a Közoktatási
Törvénnyel összhangban – gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása.
Fontosnak látjuk a gyógypedagógiai végzettségőek továbbképzését is, úgy hogy az
intézményi érdekek elsıdlegessége mellett érvényesüljenek egyéni érdeklıdéseik, egyéni
érdekeik is. Részletes továbbképzési elképzeléseinket a pedagógiai program képzési terve
tartalmazza.
Nevelı és oktató munkát közvetlenül segítık:
1. Védını
2. Pszichológus
3. Szakmai vezetı
4. Utógondozó
4. Gyermek és ifjúsági felügyelı:
Feladatuk: - csoportvezetıi
- egészségügyi feladatok ellátása
5. Dajkák:
Feladatuk: - egyéni és csoportos felügyelet biztosítása
- gazdasági feladatok ellátása
6. Gondozók: - lakásotthonban gondozási feladatok ellátásai
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Klúg Péter tagintézmény:

Az intézmény 4.477 m 2 alapterületen nyert elhelyezést.
Az iskolaépület 729, a diákotthon épülete 335, az étterem-konyha-mosókonyha 302, a nappali
épület 219, a raktárak, karbantartó mőhelyek alapterülete 75 m2.
Az ingatlanhoz tartozik az 563 m2 -es sportpálya és a 2254 m2 -es kertes udvar.
Az épületek állaga korukhoz mérten megfelelı, 1991-ben a diákotthoni vizesblokkok, 1993ban az iskolaépület tetıszerkezetének felújítására került sor.
A közeljövıben a következı felújítások, nagyjavítások szükségesek:
- a diákotthon épületének felújítása, mivel jelen állapotában nem felel meg a közoktatási
intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki követelményérıl szóló
OM rendelet elıírásainak, valamint az 1999-ben készült statikai vizsgálat megállapította,
hogy a tőzfal mindhárom szintet érintve repedezett, szétvált. A repedések jelenleg is
nınek, tágasságuk, szélességük mind nagyobb lesz.
- a szennyvíz-és csatornahálózat felújítása, az udvar betonozott részének felújítása,
- nyílászárók javítása, festés, mázolás,
- világítási, főtési rendszer korszerősítése,
- fızıkonyha berendezéseinek cseréje a HACCP minıségbiztosítási rendszer elıírásainak
megfelelıen.
Osztálytermeink, szaktantermeink száma 17. A tantermek világosak. Egyéb speciális célú és a
szabadidı aktív eltöltését szolgáló termek is rendelkezésre állnak. Köztük egyénizı kabinet,
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hallás-ritmus és korai gondozó terem. Az intézmény bútorzata elhasználódott, audiovizuális
felszereltsége elégtelen. Egyéb taneszközeink is elhasználódtak, pótlásra szorulnak.
Személyi feltételek:
Intézmény dolgozói létszám 2011. augusztus
Iskolánkban a gyógypedagógiai feladatok ellátása a gyógypedagógiai tanárok és a pedagógus
végzettségőek feladata. A nem szakrendszerő oktatásban részt vehet a gyógypedagógiai tanár
illetve az a tanár, aki Kt.
LXXIX.17.§
(8)
bekezdés
alapján
meghatározott
továbbképzéseknek megfelel.
A program teljesítését szolgáló eszközrendszer:
Az intézmény eszközei az alapfeladat ellátásához minimálisan kielégítık, színvonaluk nem
megfelelı.
Szükséges korszerő szemléltetı és munkáltató eszközök beszerzése, fejlesztése.

Taneszközök tervezett beszerzési értéke
2004. 2005.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Óvodában nevelımunkát segítı játékok
1-4. évfolyamon használt taneszközök
200 351,3
5-8. évfolyamon használt taneszközök
230 1017
Speciális szakiskolában közismereti taneszközök
407,4
400
Speciális szakiskolában szakmai taneszközök
2422
Gimnázium, szakközépiskola 9-12. évfolyamán szakiskolában
közismereti taneszközök
Gimnázium, szakközépiskola 9-12. évfolyamán szakiskolában
szakmai taneszközök
Szakközépiskola, szakiskola szakképzı évfolyamán használt
taneszközök
Alapfokú mővészetoktatás - taneszköz
875
900
Kollégiumban nevelı munkát segítı eszközök
348

2006.
718,1
543,7
1412,9

2007.

2008.

358,3
2387,2 767,6
341,6

552,5

920

940
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960

Helyiségek száma
Mennyiség Szükséglet
1.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.06.1
1.06.2
2.
2.01
2.01.1
2.01.2
2.01.3
2.02
2.02.1
2.02.2
2.03
2.03.1
2.03.2
2.04
2.04.1
2.04.2
2.04.3
2.05
2.05.1
2.05.2
2.05.3
2.05.4
2.06
2.06.1
2.06.2
2.06.3
2.06.4
2.07
2.07.1
2.07.2
2.07.3
2.07.4
2.08
2.08.1
2.08.2
2.08.3
2.08.4
2.09

Igazgatási és szociális helyiségek
Irodahelyiségek összesen
- ebbıl önálló igazgatói iroda (igazgatói, óvodavezetıi)
- ebbıl önálló helyettesi iroda
- ebbıl önálló gazdaságvezetıi iroda
- ebbıl ügyviteli iroda
Nevelıtestületi szoba
- ebbıl önálló nevelıtestületi szoba
- ebbıl más irodahelyiséggel közösen kialakított
Sport- és szabaidı helyiségek
Sportudvar - iskola, kollégium által használt
- önállóan kialakított
- célnak megfelelıen kialakított szabad terület
- megállapodás alapján más létesítményben
Futópálya - iskola által használt
- önállóan kialakított
- megállapodás alapján más létesítményben
Távol-, magasugró gödör - iskola által használt
- önállóan kialakított
- megállapodás alapján más létesítményben
Játszóudvar - óvoda által használt
- önállóan kialakított
- iskolával közösen használt szabad terület
- közterületen kialakított
Tornaterem - iskola által használt
- önálló - szabványos mérető
- önálló - a szabványos méretnél kisebb
- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított
- megállapodás alapján más sportlétesítményben
Tornaszoba - iskola által használt
- önállóan kialakított
- más oktatási helyiséggel közösen (pl.:tanterem)
kialakított
- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított
- megállapodás alapján más sportlétesítményben
Tornaszoba - óvoda által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen (pl.:csoportszoba) kialakított
- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított
- megállapodás alapján más sportlétesítményben
Testedzıszoba - kollégium által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított
- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított
- megállapodás alapján más sportlétesítményben
Tanulói öltözı - iskola által használt

5
1
2
2
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

2
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2.09.1
2.09.2
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.11
3.
3.01
3.01.1
3.01.2
3.01.3
3.01.4
3.02
3.02.1
3.02.2
3.02.3
3.03
3.03.1
3.03.2
3.03.3
3.03.4
3.04
3.04.1
3.04.2
3.05
3.05.1
3.05.2
3.05.3
4.
4.01
4.01.1
4.01.2
4.02
4.03
4.04
4.05
4.05.1
4.06
4.06.1
4.06.2
4.06.3
4.07
4.08
4.08.1
4.08.2

- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: folyosó,
zuhanyzó)
Hideg-melegvizes zuhanyozó - iskola által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: öltözı)
- akadálymentesített zuhanyzók száma
Tanári öltözı, iroda
Kulturális, közösségi helyiségek
Könyvtár - iskola, kollégium által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított
- iskola és kollégium által közösen használt
- megállapodás alapján más módon megoldott pl.
nyilvános könyvtár
Könyvtárszoba - iskola, kollégium által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított
- megállapodás alapján más módon megoldott
Rendezvényterem
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított (pl.:ebédlı)
- közösségi térben kialakított
- megállapodás alapján más intézményben
Aula
- önállóan kialakított
- közösségi térben kialakított
Társalgó (látogatófogadó) - kollégium által használt
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított
- közösségi térben kialakított
Egészségügy, szociális helyiségek
Orvosi szoba
- önállóan kialakított
- házi orvosi szolgálat közremőködésével megoldott
Személyzeti WC
Dohányzó
Tanári pihenı, öltözı, teakonyha
Tanulói WC - iskola,kollégium
- ebbıl akadálymentesített
Porta
- önállóan kialakított
- más helyiséggel közösen kialakított
- közösségi térben kialakított
Ruhatár
Szertár
- sportszertár
- tantárgyi szertár

2
2
2
2

1

1

1
1

1
1

1
1
9
1
22
1

1
3
1
2
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4.09
4.09.1
4.09.2
4.09.3
4.09.4
4.09.5
4.09.6
4.09.7
4.09.8
4.10

Raktár
- általános célú raktár
- karbantartó mőhely
- ágynemőraktár
- tisztítószer,takarítóeszközök és gépek tárolója
- éléskamra
- szárazáru raktár
- földesáru raktár
- kerekesszék tároló
Szemét-, kukatároló

5.
5.01
5.01.1
5.01.2
5.02
5.03
5.04
5.05

Étkeztetéssel összefüggı helyiségek
Étkezı
- önállóan kialakított
- más intézményben megoldott
Fızıkonyha
Melegítıkonyha
Tálaló -mosogató
Mosléktároló

6
3
1
1
1

1
1
1
1
1

Felszerelések mennyisége
Mennyiség Eszközkód
1.01
1.01-01
1.01-02
1.01-03
1.01-04
1.01-05
1.01-06
1.01-07
1.01-08
1.01-09
1.01-10
1.01-11
1.01-12
1.01-13
1.01-14
1.06
1.06-01
1.06-02
1.06-03
1.06-04
1.06-05
1.06-06
2.01
2.01-01
2.01-02

Irodahelyiségek
Irodai íróasztal
Irodai szék
Irodai tárgyalóasztal
Írógépasztal
Számítógépasztal
Iratszekrény
Lemezszekrény
Telefon
Telefax
Fénymásoló
Számítógép
Nyomtató
Írógép
Fogas
Nevelıtestületi szoba
Fiókos asztal - nevelıtestületi szobába
Irodai szék
Naplótartó
Fogas
Tükör
Mosdókagyló
Sportudvar
Kézilabda kapu
Kosárlabda palánk (kültéri)

10
10
1
2
2
2
4
1
1
7
7
2
7

010205
010503
010213
010206
010210
010605
010606
040107
040106
040102
040105
040104
040103
010303

24
29
1
43
1
1

010203
010503
010304
010303
010305
020108

1
1

070115
070116

Szükséglet

9

7

2
2
2
19
14
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2.01-03
2.05
2.05-01
2.05-02
2.05-03
2.05-04
2.05-05
2.05-06
2.05-07
2.05-08
2.05-09
2.05-10
2.05-11
2.05-12
2.05-13
2.05-14
2.06
2.06-01
2.06-02
2.06-03
2.06-04
2.06-05
2.06-06
2.06-07
2.06-08
2.06-09
2.06-10
2.06-11
2.07
2.07-01
2.07-02
2.07-03
2.07-04
2.08
2.08-01
2.08-02
2.08-03
2.08-04
2.08-05
2.08-06
2.08-07
2.08-08
2.08-09
2.08-10
2.08-11
3.01
3.01-01
3.01-02

Magasugró álvány, léc
Tornaterem
Kislabda
Labda
Tornaszınyeg
Tornapad
Zsámoly
Bordásfal
Mászókötél
Gumikötél
Ugrókötél
Medicinlabda
Stopper
Kosárlabda palánk
Győrő
Mászórúd
Tornaszoba
Kislabda
Labda
Tornaszınyeg
Tornapad
Zsámoly
Bordásfal
Mászókötél
Gumikötél
Ugrókötél
Medicinlabda
Stopper
Tornaszoba - óvoda
Tornapad
Tornaszınyeg
Bordásfal
Óvodai többfunkciós mászó készlet
Testedzıszoba - kollégium
Kislabda
Labda
Tornaszınyeg
Tornapad
Zsámoly
Bordásfal
Mászókötél
Gumikötél
Ugrókötél
Medicinlabda
Stopper
Könyvtár
Tanulói asztal
Tanulói szék

1

070117

22
29
2
2
5
12
3
7
10
24
2
2
3

070104
070106
070112
070111
070114
070101
070107
070102
070113
070109
020110
070105
070103
070108

2

070104
070106
070112
070111
070114
070101
070107
070102
070113
070109
020110
070111
070112
070101
070110
070104
070106
070112
070111
070114
070101
070107
070102
070113
070109
020110
21
21

010211
010506

142

3.01-03
3.01-04
3.01-05
3.01-06
3.01-07
3.01-08
3.01-09
3.01-10
3.01-11
3.01-12
3.01-13
3.01-14
3.01-15
3.01-16
3.01-17
3.01-18
3.02
3.02-01
3.02-02
3.02-03
3.02-04
3.02-05
3.02-06
10.
10.01-01
10.01-02
10.01-03
10.01-04
10.01-05
10.01-06
10.01-07
10.01-08
10.01-09
10.01-10
10.01-11
10.01-12
10.01-13
10.01-14

Egyedi világítás
Nevelıi asztal
Szék
Tároló szekrény - könyvtárba
Szabadpolc
Polc
Létra
Telefon
Fénymásoló
Számítógép
Nyomtató
Video (lejátszó, felvevı)
Televízió
CD lejátszó erısítıvel
HIFI torony
Írásvetítı
Könyvtárszoba
Tanulói asztal
Szék
Egyedi világítás
Tároló szekrény - könyvtárba
Szabadpolc
Polc
Nevelı munkát segítı eszközök
HiFi torony
Diavetítı
Írásvetítı
Projektor
Kivetítı vászon
Video (lejátszó, felvevı)
Hordozható kismérető tábla
Televízió
Fényképezıgép
Digitális fényképezıgép
Számítógép
Nyomtató
Szkenner
Fénymásoló

1
1
1
1
5
2
3

2
1
3
1
1
1

040101
010207
010505
010404
010403
010402
020106
040107
040102
040105
040104
050108
050107
050101
050102
050103

14

1

010211
010505
040101
010404
010403
010402
1
2
8
1
1
5
8
6
2
2
2
2
1

050102
050113
050103
050114
050115
050108
050116
050107
050117
050118
040105
040104
050119
040102

1

2
2

2
2
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A telephely helyiségeinek létesítésével összefüggı tervezett költségek

1.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
3.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10

Irodahelyiségek
Iroda helyiségek összesen:
Igazgatói iroda (igazgatói,
óvodavezetıi)
Helyettesi iroda
Gazdaságvezetıi iroda
Ügyviteli helyiség
Nevelıtestületi szoba
Sportlétesítmények
Sportudvar - iskola, kollégium
Futópálya
Távol-, magasugró gödör
Játszóudvar - óvoda
Tornaterem - iskola
Tornaszoba - iskola
Tornaszoba - óvoda
Testedzı szoba - kollégium
Tanulói öltözı - iskola
Hideg-melegvizes zuhanyozó iskola
Tanári öltözı, iroda
Kulturális helyiségek
Könyvtár
Könyvtárszoba
Rendezvényterem
Aula - iskola
Társalgó (látogatófogadó) kollgium
Egyéb helyiségek
Orvosi szoba
Személyzeti WC
Dohányzó
Tanári pihenı, öltözı, teakonyha
Tanulói WC – iskola,kollégium
Porta
Ruhatár
Szertár
Raktár
Szemét-, kukatároló
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Költség

2008.
Db

Költség

2007.
Db

Költség

2006.
Db

Költség

2005.
Db

Költség

Db

2004.

5.
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
6.
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08

Étkeztetéssel összefüggı helyiségek
Ebédlı
Fızıkonyha
Melegítıkonyha
Tálaló-mosogató
Mosléktároló
Óvodai nevelés
Óvodai csoportszoba
Logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztı
Gyermek WC
Gyermek mosdó
Gyermek öltözı
Betegszoba (elkülönítı szoba)
Felnıtt öltözı – óvoda
Felnıtt mosdó – óvoda

7.
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06

Iskolai nevelés és oktatás
Osztályterem
Számítástechnikai szaktanterem
Idegen nyelvi szaktanterem
Természettudományi szaktanterem
Mővészeti nevelés szaktanterem
Technikai szaktanterem
Logopédiai foglalkoztató, egyéni
7.07
fejlesztı
7.08
Szakmai gyakorlóterem
7.09
Szakmai laboratórium
7.10
Demonstrációs terem
7.11
Iskolai tanmőhelyi képzési helyek
8.
Kollégiumi ellátás
8.01
Kollégiumi hálószoba
8.02
Tanulószoba
8.03
Stúdió
8.04
Szakköri, diákköri szoba
8.05
Számítástechnika terem
8.06
Ügyeletes nevelıi szoba
8.07
Éjszakai gyermekfelügyelı szobája
8.08
Nıvérszoba
8.09
Vendégszoba
8.10
Teakonyha
8.11
Tanulói vizesblokk, fürdıszoba
8.12
Mosókonyha (tanulói)
8.13
Szárítóhelyiség (tanulói)
8.14
Vasalóhelyiség (tanulói)
Létesítéssel összefüggı fel nem osztott költség
Létesítés költsége összesen

3
1

4000

1500
1

1500

4000

1500

1500
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A telephely helyiségeinek felújításával összefüggı tervezett költségek

1.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
3.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

4.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10

Irodahelyiségek
Iroda helyiségek összesen:
Igazgatói iroda (igazgatói,
óvodavezetıi)
Helyettesi iroda
Gazdaságvezetıi iroda
Ügyviteli helyiség
Nevelıtestületi szoba
Sportlétesítmények
Sportudvar - iskola, kollégium
Futópálya
Távol-, magasugró gödör
Játszóudvar - óvoda
Tornaterem - iskola
Tornaszoba - iskola
Tornaszoba - óvoda
Testedzı szoba - kollégium
Tanulói öltözı - iskola
Hideg-melegvizes zuhanyozó - iskola
Tanári öltözı, iroda
Kulturális helyiségek
Könyvtár
Könyvtárszoba
Rendezvényterem
Aula - iskola
Társalgó (látogatófogadó) - kollégium

2004.

2005.

2006.

Költség

Költség

Költség

2007.

2008.

Költsé
Költség
g

800
1800

5000

Egészségügyi, szociális helyiségek
Orvosi szoba
Személyzeti WC
Dohányzó
Tanári pihenı, öltözı, teakonyha
Tanulói WC - iskola,kollégium
Porta
Ruhatár
Szertár
Raktár
Szemét-, kukatároló
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5.
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
6.
6.01

Étkeztetéssel összefüggı helyiségek
Ebédlı
Fızıkonyha
Melegítıkonyha
Tálaló-mosogató
Mosléktároló
Óvodai nevelés
Óvodai csoportszoba
Logopédiai
foglalkoztató,
egyéni
6.02
fejlesztı
6.03
Gyermek WC
6.04
Gyermek mosdó
6.05
Gyermek öltözı
6.06
Betegszoba (elkülönítı szoba)
6.07
Felnıtt öltözı - óvoda
6.08
Felnıtt mosdó - óvoda
7.
Iskolai nevelés és oktatás
7.01
Osztályterem
7.02
Számítástechnikai szaktanterem
7.03
Idegen nyelvi szaktanterem
7.04
Természettudományi szaktanterem
7.05
Mővészeti nevelés szaktanterem
7.06
Technikai szaktanterem
Logopédiai
foglalkoztató,
egyéni
7.07
fejlesztı
7.08
Szakmai gyakorlóterem
7.09
Szakmai laboratórium
7.10
Demonstrációs terem
7.11
Iskolai tanmőhelyi képzési helyek
8.
Kollégiumi ellátás
8.01
Kollégiumi hálószoba
8.02
Tanulószoba
8.03
Stúdió
8.04
Szakköri, diákköri szoba
8.05
Számítástechnika terem
8.06
Ügyeletes nevelıi szoba
8.07
Éjszakai gyermekfelügyelı szobája
8.08
Nıvérszoba
8.09
Vendégszoba
8.10
Teakonyha
8.11
Tanulói vizesblokk, fürdıszoba
8.12
Mosókonyha (tanulói)
8.13
Szárítóhelyiség (tanulói)
8.14
Vasalóhelyiség (tanulói)
Felújítással összefüggı költségek

60000
2500
2500

7500
2500
2500
15000
2500
2500
2500
100000

2600

5000
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Felújítással összefüggı fel nem osztott költség
- ebbıl teljes körő felújítási költség
- ebbıl tetıszerkezet felújítása
- ebbıl külsı burkolat felújítása
- ebbıl belsı burkolat felújítása
- ebbıl nyílászárók felújítása
- ebbıl elektromos hálózat felújítása
- ebbıl vízvezeték, vizesblokk felújítása
- ebbıl főtési rendszer korszerősítése
Felújítás költsége mindösszesen

8000

11856

702

6024
2500

1043

2300
100000

2600

5000

6. Óvodai nevelés
2003.

6-04
6-05
6-06
6-07
6-08
6-09
6-10
6-11

6.01 Óvodai csoportszoba
6.01.1 - csoportszobából szükségcsoportszoba
- csoportszobából kizárólag gyógypedagógiai
6.01.2
célra használt
6.01.3 - csoportszobából 20 fınél kisebb kapacitású

2006. 2007.

2008.

2

2

2

2

2

2

1
5

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

5

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Száma[db]

6-12

2005.

3

21

3

21

Szükséglet
[db]

6-02
6-03

2004.

Férıhely,
kapacitás[fı
]

6-01

Az óvodai nevelésben résztvevı pedagógusok
létszáma
Óvodai csoportok száma
Óvodások létszáma
Gyógypedagógai ellátásban részesülı
óvodások létszáma
- ebbıl integráltan nevelt fogyatékosok
létszáma
- fogyatékos gyermekek közül látási
fogyatékos - gyengénlátó
- fogyatékos gyermekek közül látási
fogyatékos - vak
- fogyatékos gyermekek közül hallási
fogyatékos
- fogyatékos gyermekek közül mozgási
fogyatékos
- fogyatékos óvodai program szerint haladó
csoportok száma
Épületek száma, amelyben óvodai
csoportszoba található
Épületszintek száma, ahol óvodai
csoportszoba található
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6.02.1
6.02.2
6.03
6.04
6.04.1

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı
szoba
- ebbıl önálló, kizárólag erre a célra használt
helyiség
- ebbıl más helyiséggel (pl.: csoportszoba)
közösen kialakított
Gyermek WC
Gyermek mosdó
Gyermek mosdó-, és WC-blokkok száma
összesen
Gyermek öltözı
- ebbıl önálló gyermek öltözı
- ebbıl közösségi térben kialakított
Betegszoba (elkülönítı szoba)

1

1
2
2
2

6.05
6.05.1
6.05.2
6.06
6-06- az orvosi szobával közösen kialakított
1
6.07 Felnıtt öltözı - óvoda
6.07.1 - ebbıl önálló öltözı
- ebbıl más helyiséggel közösen kialakított
6.07.2
(pl.: mosdó)
6.08 Felnıtt mosdó - óvoda

3
3
1
1
1
1
1
Eszközkód

Mennyiség

6.01
6.0101
6.0102
6.0103
6.0104
6.0105
6.0106
6.0107
6.0108
6.0109
6.0110
6.0111

1

Szükséglet

6.02

Óvodai csoportszoba
Óvodai fektetı

010102

Óvodai gyermekszék

21

010502

Óvodai gyermekasztal

3

010204

15

010401

Játéktartó szekrény vagy polc
Fektetıtároló

010302

Hımérı

020105

Óvodapedagógusi asztal

3

010208

Nevelıi szék

3

010504

Eszköz-elıkészítı asztal

3

010202

Textiltároló szekrény

8

010609

Edény- és evıeszköz-tároló szekrény

010601
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7. Iskolai nevelés és oktatás
2003 2004. 2005. 2006. 2007.
7-01
7-02
7-03
7-04
7-05
7-06
7-07
7-08
7-09
7-10
7-11
7-12
7-13
7-14
7-15
7-16
7-17
7-18
7-19
7-20
7-21
7-22
7-23
7-24

Az iskolai oktatásban résztvevı pedagógusok
létszáma
Iskolai évfolyamok száma
Általános iskola (nappali tagozat)
- alsó tagozat
- - osztályok száma
- - tanulók létszáma
- felsı tagozat
- - osztályok száma
- - tanulók létszáma
Középiskola általános képzési szakasz (nappali
tagozat)
- osztályok száma
- tanulók létszáma
Iskolarendszerő szakképzés (szakképzési évfolyam
nappali tagozat)
- osztályok száma
- tanulók létszáma
Gyógypedagógai ellátásban részesülı tanulók
létszáma
- ebbıl integráltan nevelt fogyatékos tanulók
létszáma
- fogyatékos tanulók közül látási fogyatékos gyengénlátó
- fogyatékos tanulók közül látási fogyatékos - vak
- fogyatékos tanulók közül hallási fogyatékos
- fogyatékos tanulók közül mozgási fogyatékos
- fogyatékos tanterv szerint haladó osztályok
Épületek száma, amelyben tanterem található
Épületszintek száma, ahol tanterem található

2008.

29

31

33

33

33

33

10

11

11

11

11

11

6
36

6
37

6
36

6
37

6
37

6
37

5
38

5
35

5
36

5
33

5
23

5
24

1
12

2
34

3
29

2
15

3
24

3
30

1
7

1
7

1
12

2
22

1
7

1
8

93

113

113

107

91

99

81

88

87

93

91

85

10
2
4

11
2
4

11
2
4

11
2
4

11
2
4

11
2
4
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Száma[db]

7.01
7.01.1
7.01.2
7.01.3
7.02
7.02.1
7.02.2
7.03
7.03.1
7.03.2
7.04
7.05
7.06
7.07
7.07.1
7.07.2
7.08
7.09
7.10
7.11
7.11.1
7.11.2
7.11.3
7.11.4
7.11.5
7.11.6
7.11.7
7.11.8
7.11.9
7.11.10
7.11.11
7.11.12
7.11.13
7.11.14
7.11.15
7.11.16
7.11.17
7.11.18
7.11.19
7.11.20
7.11.21
7.11.22

Osztályterem
- osztályterembıl szükségterem
- osztályterembıl kizárólag gyógypedagógiai célra
használt
- osztályterembıl 25 fınél kisebb kapacitású
Szaktanterem
- számítástechnikai szaktanterem
- - ebbıl legalább 30 fı befogadására alkalmas
- - ebbıl kevesebb, mint 20 fı befogadására alkalmas
- idegen nyelvi szaktanterem
- - ebbıl legalább 30 fı befogadására alkalmas
- - ebbıl kevesebb, mint 20 fı befogadására alkalmas
- természettudományi szaktanterem
- mővészeti nevelés szaktanterem
- technikai szaktanterem
Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba
- ebbıl önálló, kizárólag erre a célra használt helyiség
- ebbıl más helyiséggel (pl.oszt.t) közösen kialakított
Iskolai gyakorlati képzés helyszínei
Szakmai gyakorlóterem
Szakmai laboratórium
Demonstrációs terem
Iskolai tanmőhelyi képzési helyek
- Agrár
- - Élelmiszeripar(541)
- - Mezıgazdaság(620)
- Gazdasági és szolgáltatási
- - Biztonsági szolgáltatások (860)
- - Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció(341)
- - Közgazdaság(340)
- - Ügyvitel(346)
- - Vegyes- és szolgáltatóipar(810)
- - Vendéglátás-idegenforgalom(811)
- Humán
- - Egészségügy(720)
- - Mővészet(210)
- - Oktatás(140)
- - Szociális szolgáltatások(760)
- Mőszaki
- - Elektrotechnika-elektronika(523)
- - Építészet(580)
- - Faipar(543)
- - Gépészet(521)
- - Informatika (szoftver)(480)
- - Könnyőipar(542)

Férıhely,
kapacitás[fı]

Szükséglet
[db]

11

115

11

115

11

115

2

16

1

2

16

1

1

1
1
5
5

14
8
8
5
5
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3

7.11.23
7.11.24
7.11.25
7.11.26
7.01
7.01-01
7.01-02
7.01-03
7.01-04
7.01-05
7.01-06
7.01-07
7.01-08
7.02
7.02-01
7.02-02
7.02-03
7.02-04
7.02-05
7.02-06
7.02-07
7.02-08
7.02-09
7.03
7.03-01
7.03-02
7.03-03
7.03-04
7.03-05
7.03-06
7.03-07
7.04
7.04-01
7.04-02
7.04-03
7.04-04
7.04-05
7.04-06
7.04-07
7.04-08
7.04-09
7.04-10
7.04-11
7.04-12
7.04-13
7.04-14
7.04-15
7.04-16

- - Környezetvédelem-vízgazdálkodás(850)
- - Közlekedés(840)
- - Nyomdaipar(520)
- - Vegyipar(524)
Osztályterem
Tanulói pad (asztal+ülırész egybeépítve)
Tanulói asztal
Tanulói szék
Nevelıi asztal
Nevelıi szék
Eszköztároló szekrény
Tábla
Fogas
Számítástechnikai szaktanterem
Számítógépasztal
Tanulói asztal
Tanulói szék
Nevelıi asztal
Nevelıi szék
Tábla
Pormentes (flipchart) tábla
Számítógép
Nyomtató
Idegen nyelvi szaktanterem
Tanulói asztal
Tanulói szék
Nevelıi asztal
Nevelıi szék
Tábla
Nyelvi labor berendezés
Magnetofon
Idegen nyelvi szaktanterem
Vegyszerálló tanulói asztal
Tanulói asztalhoz vízcsap
Tanulói asztalhoz gázcsatlakozó
Tanulói asztalhoz törpefeszültségő csatlakozó
Tanulói szék
Nevelıi asztal
Nevelıi szék
Tábla
Elszívóberendezés
Vegyszerálló mosogató
Fali mosogató
Poroltó
Mentıláda
Eszköz- és vegyszerszekrény
Méregszekrény (zárható)
Eszközszállító tolókocsi

Mennyiség
75
93
11
11
11
34
93
16
16
2
2
3
16
2

Eszközkód Szükséglet
010216
010211
22
010506
22
010207
2
010504
2
010604
2
010703
2
010303
22
010210
010211
010506
010207
010504
010703
010702
040105
040104
010211
010506
010207
010504
010703
050106
050104
010215
020114
020115
020116
010506
010207
010504
010703
020102
020113
020104
020109
020107
010603
010607
020103
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8
8
8
1
1
1
8
1

7.05
7.0501
7.0502
7.0503
7.0504
7.0505
7.0506
7.0507
7.0509
7.0510
7.0511
7.0512
7.06
7.0601
7.0602
7.0603
7.0604
7.0605

Mővészeti nevelés szaktanterem
Rajzasztal

6

010209

Tanulói szék

8

010506

Nevelıi asztal

1

010207

Nevelıi szék

1

010504

Tábla

1

010703

2

Tárgyasztal (állítható)

010214

2

Mobil lámpa (reflektor)

050105

2

Pianínó

1

030101

Ötvonalas tábla

1

010701

HiFi torony

1

050102

Tárolópolc

4

010405

2

010212

Technika szaktanterem
Tanulói munkaasztal - technika szaktanterembe
Állítható magasságú támla nélküli szék

010501

Nevelıi asztal

1

010207

Nevelıi szék

1

010504

Tábla

1

010703

14

153

8. Kollégiumi nevelés

8-08
8-09
8-10
8-11

2006 2007 2008.

13

14

14

15

15

15

64
3
51
10
31
64

64
4
50
10
31
64

66
4
49
13
32
66

66
4
42
20
32
66

65
4
37
24
31
65

65
4
41
20
31
65

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

Száma
[db]

8-12

2005

8.01
8.01.1
8.01.2
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07

Kollégiumi hálószoba
- 4 fınél kisebb kapacitású hálószobák
- 4-7 fı elhelyezésére alkalmas hálószobák
Tanulószoba (önálló helyiség)
Stúdió (könyvtár, adattár, klub)
Szakköri, diákköri szoba
Számítástechnika terem
Ügyeletes nevelıi szoba
Éjszakai gyermekfelügyelı szobája
- ebbıl önálló (kizárólag erre a célra
8.07.1 használt helyiség)
- ebbıl ügyeletes nevelıi szobával, más
8.07.2 helyiséggel közösen
8.08 Nıvérszoba
8.09 Vendégszoba
8.10 Teakonyha
8.11 Tanulói vizesblokk, fürdıszoba
8.12 Mosókonyha (tanulói)
8.13 Szárítóhelyiség (tanulói)
8.14 Vasalóhelyiség (tanulói)

Szükséglet
[db]

8-02
8-03
8-04
8-05
8-06
8-07

A kollégiumi nevelésben résztvevı
pedagógusok létszáma
Kollégisták létszáma
- óvodás korúak létszáma
- általános iskolai tanulók létszáma
- középiskolai tanulók létszáma
- kollégisták közül lányok létszáma
Fogyatékos gyermekek létszáma
- fogyatékos gyermekek közül látási
fogyatékos - gyengénlátó
- fogyatékos gyermekek közül mozgási
fogyatékos
- fogyatékos gyermekek közül középsúlyos
értelmi fogyatékos
Épületek száma, amelyben hálószoba
található
Épületszintek száma, ahol hálószoba
található

2004

Férıhely
kapacitás[f
(fı]

8-01

2003

7

90

6

90
14

13

1

14
8

1
1
1

3
3

14
3

3
1
1
6
1
1
1
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Menny Eszköz
iség
kód
8.01
8.0101
8.0102
8.0103
8.0104
8.0105
8.0106
8.0107
8.0108
8.0109
8.0110
8.0111
8.02
8.0201
8.0202
8.0203
8.0204
8.0205

Kollégiumi hálószoba

8.03
8.0301
8.0302
8.0303
8.03-

Stúdió

Szüks
églet

Ágynemőtartós ágy

68

010101 22

Szekrény

81

010608 9

Éjjeli szekrény

28

010602 62

Polc

6

010402 84

Tükör

26

010305

Cipıtároló

4

010301

Szék

40

010505 50

Asztal - kollégiumi hálószobába

10

010201

Ágynemő-garnitúra

117

060101

Ágynemőhuzat-garnitúra

254

060102

Éjjeli lámpa

020101 90

Tanulószoba
Tanulói asztal

6

010211

Tanulói szék

11

010506

Nevelıi asztal

1

010207

Nevelıi szék

1

010504

Könyvesszekrény

8

010611

Stúdióasztal

010217 1

Szék

010505 2

HIFI torony

050102 1

Mikrofon

050109 2
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04
8.0305
8.0306
8.0307
8.0308
8.0309
8.04
8.0401
8.0402
8.0403
8.0404
8.0405
8.05
8.0501
8.0502
8.0503
8.0504
8.0505
8.0506
8.0507
8.0508
8.0509

Erısítı

050110 1

Hangszóró

050111 1

Videokamera

050112 1

Video (lejátszó, felvevı)

050108 1

Tárolószekrény - stúdió

010610 1

Szakköri, diákköri szoba
Tanulói asztal

010211 14

Tanulói szék

010506 14

Nevelıi asztal

010207 1

Nevelıi szék

010504 1

Könyvesszekrény

010611 1

Számítástechnikai szaktanterem
Számítógépasztal

010210 8

Tanulói asztal

010211

Tanulói szék

010506 8

Nevelıi asztal

010207 1

Nevelıi szék

010504 1

Tábla

010703

Pormentes (flipchart) tábla

010702 1

Számítógép

040105 9

Nyomtató

040104 1
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Alapfokú mővészetoktatás
2003.
Az alapfokú mővészetoktatásban résztvevı pedagógusok
9-01 létszáma
Az alapfokú mővészetoktatásban résztvevı növendékek
9-02 létszáma
9-03 Létszám tanszakok szerinti bontásban
9-04 Zenemővészet
9-05 - zenemővészeti tanszakokon tanulók létszáma
9-06 - ebbıl egyéni hangszeres képzésben résztvevık létszáma
9-07 - egy idıben szervezett csoportos foglalkozások száma
9-08 - Klasszikus zenei tanszakok
9-09 - - hegedő
9-10 - - brácsa
9-11 - - gordonka
9-12 - - zongora
9-13 - - cimbalom
9-14 - - magánének
9-15 - - furulya
9-16 - - fuvola
9-17 - - szaxofon
9-18 - - oboa
9-19 - - klarinét
9-20 - - csembaló
9-21 - - fagott
9-22 - - kürt
9-23 - - szintetizátor
9-24 - - trombita
9-25 - - harsona
9-26 - - tuba
9-27 - - ütı
9-28 - - nagybıgı
9-29 - - gitár
9-30 - - harmonika
9-31 - - orgona
9-32 - - hárfa
9-33 - - kamarazene
9-34 - - szolfézs
9-35 - - zeneirodalom
9-36 - - zeneelmélet
9-37 - Népzenei tanszakok
9-38 - - hegedő/brácsa
9-39 - - kontra, bıgı/gordonka
9-40 - - furulya, duda
9-41 - - klarinét/tárogató
9-42 - - citera
9-43 - - tambura

3
21
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9-44
9-45
9-46
9-47
9-48
9-49
9-50
9-51
9-52
9-53
9-54
9-55
9-56
9-57

- - koboz
- - tekerı
- - népi ének
- - kamarazene
- Jazz tanszakok
- - zongora
- - jazzgitár
- - jazz szaxofon
- - jazz trombita
- - jazzdob
- - jazzének
- - basszusgitár
- - jazzbıgı
- - jazz-harsona

9-58
9-59
9-60
9-61
9-62
9-63
9-64
9-65
9-66
9-67
9-68
9-69
9-70
9-71
9-72
9-73
9-74
9-75
9-76
9-77
9-78
9-79
9-80
9-81
9-82
9-83
9-84
9-85

Táncmővészet
- táncmővészeti tanszakokon tanulók létszáma
- egy idıben szervezett csoportos foglalkozások száma
- - balett
- - néptánc
- - modern-kortárs tánc
- - társastánc
Képzı- és iparmővészet
- képzı- és iparmővészeti tanszakokon tanulók létszáma
- egy idıben szervezett csoportos foglalkozások száma
- - grafika
- - festészet
- - szobrászat
- - foto-video
- - textilmőves
- - kerámia
- - tőzzománc
- - fatárgykészítés
- - kézmővesség
- - bırmőves
- - fémmőves
- - makett és papírtárgy készítı
- - bábkészítı
Szín- és bábmővészet
- szín- és bábmővészeti ágon tanulók létszáma
- egy idıben szervezett csoportos foglalkozások száma
- - színjáték
- - bábjáték

14

6
8

7
7
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Száma
[db]

9.01

9.24
9.25

Tanterem
Zenemővészeti tanszakok által használt
helyiségek
- hangversenyterem
Táncmővészeti tanszakok által használt
helyiségek
- táncterem
- balett-terem
- kellék-, és jelmeztár
- tanári öltözı, tusoló
- tanulói öltözı, tusoló
Képzı- és iparmővészeti tanszakok által
használt mőhelytermek
Mőhelytermek összesen
- ebbıl a grafika tanszak által használt
- ebbıl a festészet tanszak által használt
- ebbıl a szobrászat tanszak által használt
- ebbıl a kerámia tanszak által használt
- ebbıl a tőzzománc tanszak által használt
- ebbıl a fémmőves tanszak által használt
- ebbıl a textilmőves tanszak által használt
- ebbıl a bırmőves tanszak által használt
- ebbıl a foto-video tanszak által használt
- ebbıl a fatárgykészítés tanszak által
használt
- ebbıl a bábkészítı tanszak által használt
- ebbıl a makett és papírtárgy készítı
tanszak által használt
- ebbıl a kézmővesség tanszak által
használt
- ebbıl számítógépterem

9.26
9.27
9.28
9.29
9.30

Szín- és bábmővészeti tanszakok által
használt helyiségek
- elıadóterem
- jelmez-, kellék-, és díszlettár
- kellék-, és jelmeztár
- báb-, és díszletkészítés gyakorlati mőhely

9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23

Önálló
helyiség
[db]

Önálló
helyiségek
kapacitása
[fı]

Más
tanszakkal,
iskolával
közösen
használt
helyiség
[db]

Szükségl
et
[db]

3

3

3

3

1

1

1

1
1
1
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10. A szülı, a tanuló és pedagógus együttmőködésének formái,
továbbfejlesztési lehetıségei
Kozmutza Flóra székhely:
Az iskolai nevelésnek, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen
feltétele a szülıi ház és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttmőködése.
Ezen együttmőködés alapja a sajátos nevelési igényő gyermek iránt érzett közös nevelési
felelısség.
Az együttmőködés megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai
tevékenység, komplex segítségnyújtás!
Az együttmőködés feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, rendszeres és ıszinte
kommunikáció.
Az együttmőködés eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán
kedvezıen fejlıdı gyermeki személyiség.
Gyakran tapasztalt nehézségek:
- a szülı gyakran irreálisan megfogalmazott elvárásokat támaszt az SNI gyermekkel
kapcsolatban intézményünk irányába
-a szülı-gyermek kapcsolat zavara
-a családi és az intézményi normarendszerek különbözısége
A sajátos nevelési igényő
gyermeket nevelı
szülı elvárásai
a szakemberektıl
elfogadó, szeretetteljes
magatartást
kísérje figyelemmel és
segítse gyermeke fejlıdését

A sajátos nevelési igényő
gyermekkel foglalkozó
szakemberek
elvárásai a szülıktıl
fejlesztı programok iránti
érdeklıdést
nevelési célok összehangolását,
nevelési problémák
megbeszélését
megbízható, ıszinte
információkat
együttmőködı magatartást,
érdeklıdı segítı hozzáállást
terápiás feladatokban
konzekvens kitartást

tartsa tiszteletben a gyermek
emberi méltóságát, jogait
értékelje folyamatosan és
reálisan a gyermek fejlıdését
rendszeresen tájékoztassa a
szülıt az ıt érintı
kérdésekrıl, problémákról
bizalmasan kezelje a
megalapozott véleménygyermekkel kapcsolatos
nyilvánítást
információkat
segítse a halmozottan
Szakmai ismereteik,
hátrányos helyzető tanuló
felkészültségük elismerését
beilleszkedését
nyújtson
megfelelı az intézményi rendezvényeken
tájékoztatást a törvény adta aktív együttmőködést
lehetıségekrıl, változásokról

160

A szülık érdekérvényesítésének
intézményünkben

szervezeti

keretei

többcélú,

közös

igazgatású

o szülıi közösség (tagintézményenként )
Minden osztályból, évente a képviselık megválasztása (Szentesen 2-2 fı)
A szülıi munkaközösség véleményezési jogkörrel rendelkezik az iskola éves programját,
házirendjét illetıen. Részt vállal a saját osztályközösség és az iskola egész életét meghatározó
ünnepélyek, rendezvények szervezésében. Munkáját öntevékenyen, az osztályfınökökkel
egyeztetve végzi.
o az iskolaszék (egy intézményi, közös)
tagjai a fenntartó képviselıje, pedagógusok, szülık és a diákok képviselıje.
Az iskolaszék egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az intézményi alapdokumentumok
(lsd SZMSZ) elfogadásakor. Javaslattevı jogkörrel rendelkezik a nevelési, oktatási intézmény
mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A tanulói érdekérvényesítés szerve
− a tanulók képviselıje az iskolaszékben
− DÖK segítı pedagógus megbízása (székhelyen d.o.vez.ig.h., tagintézményekben 1-1
pedagógus)
− tanulói jogok biztosítása a Házirendben.
Kapcsolattartás a tanulók szüleivel
Az iskola sokoldalú lehetıséget biztosít a szoros kapcsolat érdekében a szülıkkel, melynek
keretében
o kéthavonta pénteken a pedagógusok fogadóórát tartanak a szülıknek, ahol
elbeszélgetnek az érdeklıdı szülıkkel a gyermekek elımenetelérıl, az esetleges
problémákról. Igény szerint akár napi vagy heti egy alkalommal találkozhatnak a
szülık a pedagógusokkal, kötetlenül fogadóórai megkötések nélkül is.(székhely)
o évente három alkalommal szülıi értekezletet tartunk (igény szerint is)
o áprilisban nyílt tanítási napon fogadjuk a szülıket, amikor foglalkozás közben
nézhetik meg gyermekeiket.
o a szülınek lehetıséget adunk arra, hogy elızetes bejelentés alapján bármikor részt
vegyen a foglalkozásokon.
o a szülı kérésére gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsot, segítséget adnak a pedagógusok.
o a fontosabb dolgokról levélben tájékoztatjuk a szülıket (a tanév rendje, a szünetek
rendje, szülıi értekezletek, fogadóórák, munkanap átrendezés).
o a szülıknek készült tájékoztató falon elhelyezzük az aktuális tudnivalókat,
tájékoztatjuk a szülıket a különbözı intézeti eseményekrıl.
o a szülıknek készült tájékoztató füzetet (prospektust) az új gyerekek szüleinek átadjuk.
o a pedagógusok közremőködnek a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanulót veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában és megszüntetésében.
Ez ügyben az osztályfınökök családlátogatást végeznek a veszélyeztetett gyerekek
szüleinél.
o elıadásokat szervezünk szülıklub keretében a szülık által javasolt vagy választott
témában.
o közös részvétel rendezvényeken
o szükség esetén telefonos és internetes kapcsolattartás
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A szülık a szülıi értekezleten, nyílt napon, kiállításokon, ünnepségeken, rendezvényeken,
tanévzáró bemutatkozásokon szembesülhetnek az iskolában folyó munkával, a neveltségi
szinttel és tanulási teljesítményekkel, eredményekkel.
További részletezése, szabályozása lásd: SZMSZ

Pápay Endre tagintézmény:
Az iskola – mint nevelı – oktató intézmény – csak akkor mőködhet eredményesen, ha épít a
tanulói érdeklıdésre, figyelembe veszi a szülıi érdekeket. A gyermeki személyiség
harmonikus fejlıdésének elengedhetetlen feltétele a szülıi ház és az intézmény felnıtt nevelıi
közösségének összehangolt nevelıi együttmőködése.
Ennek az együttmőködésnek
- alapja:

a gyermek iránt érzett közös nevelési felelısség

- megvalósítás formái : - a kölcsönös támogatás
- az összehangolt pedagógiai tevékenység
- feltétele:

- a kölcsönös bizalom, tájékoztatás
- az ıszinteség

- eredménye:

- a családi és iskolai nevelés egysége és ennek eredményeként
kedvezıen fejlıdı gyermeki személyiség

- szervezeti formái:

- szülıi munkaközösség
- iskolaszék
- diákönkormányzat

Az együttmőködés formáit a fenti pedagógiai feladatokra építve két témakör köré
csoportosítottuk:
A szülık részérıl a nevelımunka segítéséhez a következı közremőködési formákat várjuk el:
- aktív részvétel az iskolai rendezvényeken
- ötletnyújtás az elıadások témáihoz
- együttmőködı magatartás
- ıszinte véleménynyilvánítás
- a nevelési problémák ıszinte felvetése, közös megoldása
- a családi nevelés nehézségeinek közös legyızése
- érdeklıdı – segítı hozzáállás
- szponzori segítségnyújtás
A szülı kötelessége különösen, hogy
- gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéshez szükséges
feltételekrıl,
- biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének teljesítését,
- kísérje figyelemmel gyermeke fejlıdését, tanulmányi elımenetelét, gondoskodjék
arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tıle
elvárható segítséget,
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- tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
- segítse elı gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda, az
iskola,
a kollégium rendjének, a közösségi élet szabályainak elsajátítását,
- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése
érdekében,
- tartsa tiszteletben az óvoda, az iskola, kollégium vezetıi, pedagógusai,
alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.
Ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatásaink
Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára elıírt tananyag megismerését, feldolgozását,
a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, mővészeti, sport -, vagy más
foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési – oktatási intézmény költségvetése is
hozzájárul megszervezéséhez.
Az iskolaszék meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési – oktatási
intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program
megvalósításánál nem lehet túllépni.
Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következı segítségnyújtási formákat kínálja:
-

-

-

családlátogatások
nyílt tanítási napok
fogadó órák
szülıi értekezletek:
- elıre tervezett
- rendkívüli
rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanulók tanulmányi elımenetelérıl,
magatartásáról,
elıadások szervezése: logopédus, nevelési tanácsadás,
pszichológus egészségügyi szakember (orvos, védını)
gyermek és ifjúságvédelmi felelıs meghívásával
pályaválasztási tanácsadás
változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló a helyes viselkedési
módokat gyakorolhatja
- közös kirándulások a testvériskolába, hasonló jellegő intézményekben folyó
nevelı munka megismerésével a tanulók látókörének bıvítése.

A tanuló kötelessége:
-

-

hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához
igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben
meghatározottak szerint – közremőködjön saját környezetének és az általa alkalmazott
eszközöknek a rendben tartásában,
a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények elıkészítésében,
lezárásában.
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Szülıi részvétel
Az iskolában a szülıknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése,
kötelességük teljesítése érdekében szülıi munkaközösség mőködik.
Szervezeti formája:
- vezetıje a nevelıtestület által megbízott pedagógus, aki összefogja és irányítja a szülık
közösségét,
A szülıi szervezet:
- az óvodai, iskolai, kollégiumi szülıi szervezet (közösség) figyelemmel
kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét
- megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót,
- a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetıjétıl, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal vehet részt a
nevelıtestület értekezletein,
-

a nevelési-oktatási intézmény házirendjében meg kell határozni, mit kell
érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt.

A szülıi szervezet feladatai:
-

Segíti az iskolai és a családi nevelés összehangolását,
Szervezi a szülık tájékoztatását az intézmény célkitőzéseirıl,
Mozgósítja a szülıket a nevelımunka feladatainak támogatására,
Részt vállal a pályaválasztás és a gyermekvédelem teendıiben,
Hozzájárul az intézmény nevelési, tanulmányi célkitőzéseinek, kulturális és
sportprogramjainak megvalósításához.

A szülıi szervezet jogai:
-

Megválasztja saját tisztségviselıit
Megválasztja a szülık képviselıit az iskolaszékbe
Kialakítja saját mőködési rendjét
Az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét
Képviseli a szülıket jogaik érvényesítésében
Véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét,
valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülıkkel, illetve tanulókkal
kapcsolatosak.
- Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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A szülıi ház és az iskola együttmőködésének továbbfejlesztési lehetıségei:
- elıadások szervezése:

-

logopédus, nevelési tanácsadás,
pszichológus egészségügyi szakember (orvos, védını)
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs meghívásával
pályaválasztási tanácsadás
változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló a helyes viselkedési módokat
gyakorolhatja
közös kirándulások a testvériskolába, hasonló jellegő intézményekben folyó
nevelı munka megismerésével a tanulók látókörének bıvítése.

Az együttmőködés konkrét formáit a mindenkori tanévi (iskolai, osztályfınöki) munkatervben
rögzítjük.

Iskolaszék
Az iskolában a magasabb jogszabályokban elıírtak szerint, az intézmény mőködésében
érdekelt személyek és szervezetek együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató
munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért iskolaszék
mőködik. Az iskolaszék érdekegyeztetı szerv.

Az ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatások:
:
Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program
végrehajtásához
kapcsolódó, a mindenki számára elıírt tananyag megismerését,
feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, mővészeti,
sport – vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény által
szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet
túllépni.
Alapítvány
A „Fogadj el!” alapítvány a makói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Speciális
Szakiskola Tanulóiért elnevezéső magánalapítvány 1998. szeptember 8-án jött létre.
Számlaszáma:117 35074 – 205 14309
2002-tıl az adó 1 %-a a számlára fizethetı.
Adószáma: 18463127-1-06
Célja:

Az iskola oktatási, nevelési célkitőzéseinek támogatása. Az alapítvány
juttatásaival az intézményben nevelkedı, tanuló és állami gondozott
3-24 éves korosztályú sajátos nevelési, igényő, hátrányos helyzető, „tanulási
képességükben értelmileg korlátozott” gyermekek, tanulók
esélyegyenlıségének javítását, a családi életre, az önálló életvitelre való
felkészítését, a tanulmányok sikeres befejezését, szakma elsajátításának
elımozdítását, továbbá a volt gondozott gyermekek, illetve fiatal felnıttek
utógondozásának támogatását tőzte ki célul.
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Céljainak elérése érdekében az alapítvány a közhasznú tevékenysége során az alábbi
közfeladatokat látja el a Kt. 114.§.4. pontjának (2) bekezdésének figyelembe vételével, szem
elıtt tartásával:
-

szociális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése,
sporttevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elısegítése.
- az alapítvány mőködtetése a nevelési problémák megoldásának segítésére;
- közös rendezvények szervezése szülık és pedagógusok részvételével;
- közös kirándulások szervezése;
- üzemlátogatás a szülök munkahelyén.

Az együttmőködés konkrét formáit a mindenkori tanévi (iskolai, osztályfınöki)
munkatervben rögzítjük.

Klúg Péter tagintézmény:
Az iskolai és a kollégiumi pedagógusok együttmőködésének formái:
Tanulóink nagyobbik része diákotthonban lakik. Bár hetente rendszeresen hazautaznak, és a
hétvégét családi környezetben töltik, hétfıtıl péntekig az iskola és a diákotthon oktató-nevelı
munkája határozza meg a gyermek érzelmi-, beszéd- és személyiségfejlıdését. Mivel a
gyermek viszonylag sok idıt tölt a diákotthonban, különösen nagy felelısség hárul az ott
dolgozó nevelıtanárokra és gyermekfelügyelıkre is.
Az általános diákotthoni feladatok mellett speciális feladatok is hárulnak rájuk.

Általános nevelési feladatok:
kötetlen, családias légkör kialakítása
a helyes napirend kialakítása
az életkori sajátosságok figyelembe vétele
a gyermek érdeklıdésének figyelembe vétele
az egészséges testi és értelmi fejlıdés feltételeinek biztosítása
a biztonságos érzelmi kötıdés kialakítása
barátságok kialakítása
bizonyos mértékig a szülıi szerepek átvétele
a tanulás segítése
A beszédkészség fejlesztésében:
a hallókészülék rendszeres viselésére, rendben tartására szoktatás
személyes dialógusok folytatása
a felszólítások, utasítások, egyértelmő kijelentések begyakorlása
egyéni beszélgetések kezdeményezése
az anyanyelvi órákhoz kapcsolódó séták megszervezése
az udvarias közlés és kérésformák kialakítása
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-

a szókincs fejlesztése, begyakorlása
a beszédszituációk megteremtése
beszédgyakorlás spontán helyzetekben, tevékenységek végzése közben
viselkedési szokások kialakítása különbözı élethelyzetekben
séták, kirándulások, múzeum-, mozi-, színházlátogatások szervezése
könyvtárlátogatás, az olvasás megszerettetése
közös játékok szervezése

Az iskolán kívüli beszédfejlesztés, kapcsolat a családdal
gyermekközösségekkel
kapcsolattartás a családtagokkal
beszélgetés
javaslat az otthoni tanulással kapcsolatban
levélírás, névnapi, születésnapi, karácsonyi, húsvéti üdvözletek
kapcsolat a halló gyermekekkel
találkozások szervezése halló gyerekekkel
közös játék, séta, kirándulás szervezése más csoportokkal
levelezés irányítása
közös nyári táborozás

és

ép

hallású

Az együttmőködés formái:
az éves munkatervek, tanmenetek egyeztetése
tanmenetekben diákotthoni feladatok (tanulmányi séták, győjtımunka, könyvtári
keresés) megjelölése
közös értekezlet tartása
munkaközösségek tagjai a tanárok, nevelıtanárok egyaránt
napi tanulmányi, magatartási, nevelési problémák megbeszélése
rendszeres hospitálás
A hátrányos megkülönböztetés tilalma nevelı-oktató intézményünkben
1. A nevelés és az oktatás t erén vállat feladataink gyakorlása során kötelesek vagyunk
tiszteletben tartani a szülıknek, a gyámnak (a továbbiakban együtt: szülı) azt a jogát,
hogy vallási és világnézeti meggyızıdésünknek megfelelı oktatásban és nevelésben
részesülhessenek gyermekeink. A szülı ezt a jogát gyermeke érdekeinek megfelelıen
gyakorolja oly módon, hogy tiszteletben tartja annak gondolat-, lelkiismeret- és
vallásszabadságához való jogát, továbbá véleményét – korától és érettségétıl függıen
– figyelembe veszi.
2. Nevelési-oktatási intézményünk nem lehet elkötelezett egyetlen vallás és világnézet
mellett sem. Az iskolánk pedagógiai programjában biztosítjuk az ismeretek a vallási,
illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldatú közvetítését.
Tevékenységünk során nem foglalunk állást vallási és világnézeti tanítások
igazságáról, semlegesnek kell maradnunk.
3. Iskolánk gondoskodik az alapvetı erkölcsi ismeretek elsajátításáról. Biztosítjuk a
vallások erkölcsi és mővelıdéstörténeti tartalmának tárgyszerő és elfogulatlan
ismertetését iskolánk tananyagában.
4. Lehetıvé tesszük, hogy a gyermek, tanuló az egyházi jogi személy által szervezett
fakultáció hit- és vallásoktatatásban vegyen részt. Az egyház jogi személy a hit- és
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vallásoktatást óvodában a szülık, iskolában és kollégiumban a tanulók és a szülık
igénye szerint szervezheti.
A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozástól elkülönítve, az óvodai
életrendet figyelembe véve, az iskolában pedig a kötelezı tanórai rendhez
alkalmazkodva szervezhetı. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a
hitoktató alkalmazása és ellenırzése, igazgatási cselekmények végzése, a hit- és
vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, elımeneteli értesítések,
bizonyítványok kiadása, a foglalkozások ellenırzése az egyházi jogi személy feladata.
Intézményünk biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a
helyiség rendeltetésszerő használatát a jelentkezéshez és a mőködéshez szükséges
feltételeket, és együttmőködünk az érdekelt egyházi jog személlyel az általa szervezett
fakultatív feladatok ellátásában.
5. A fenntartók a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben megállapított
mértékő költségvetési támogatást nyújt.
6. A gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe vesszük, hogy
- a törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítjuk
részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan
terhet,
- minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakozásához,
személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez,
- ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a
többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek
közül számára legkedvezıbbet választva döntenek.
7. A közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladataink
végrehajtásában közremőködık a gyermekkel, tanulóval az egyenlı bánásmód
követelményét megtartjuk.
8. Az egyenlı bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek,
tanulónak joga, hogy a vele összehasonlítható helyzetben lévı más személyekkel
azonos feltételek szerint részesülni, a velük azonos színvonalú ellátásban.
9. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését orvosoljuk, mely nem jár más
gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával.
10.

Az egyenlı bánásmód követelményének megsértésének orvoslására az e törvényben
szabályozott eljárás keretében kerülhet sor, de nem zárja ki a személyhez főzıdı jogok
bíróság elıtt történı érvényesítésének lehetıségét, ill. más, felelısség és
jogkövetelményeinek megállapítására alkalmas eljárás megindítását.

11.

E törvények alkalmazása során az egyenlı bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit
is alkalmaznunk kell.
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A pedagógust és a nevelı - oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazottai
kötelezettség

titoktartási

A fent említett alkalmazotti titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetıen, amelyrıl a hivatásának ellátása
során szerzett tudomást.
A közoktatási intézményünkben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokra
vonatkozó 1993. évi LXXIX. törvény 40. §. 2. számú melléklete szerint kell eljárnunk, mely
vonatkozik:
-

az alkalmazottak adataira,
a gyermekek, tanulók adataira,
adatkezelésre, adatok statisztikai célú felhasználására,
a közoktatás információs rendszerére,
a pedagógusigazolványra,
a diákigazolványra.

11. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
11.1 Egészségnevelési program
Kozmutza Flóra székhely:
Egészségnevelés
„Ha a jövendı Európa-házban a többi nemzettel EGÉSZSÉG-ben is egyenrangú félként
szeretnénk élni,
sürgetı tennivalóink vannak a gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelésében.”
Dr. Farkasinszky Teréz
Bevezetı
A NAT az iskolai oktatás-nevelés kiemelt fejlesztési területei között szerepelteti az
egészségnevelést. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. trv. 48. (3) b.
elıírja, hogy az iskolák Pedagógiai programjának tartalmaznia kell egészségnevelési
programot.
Intézményünk egészségnevelési programjának kidolgozása során figyelembe vettük, hogy
-sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott gyermekeket nevelünk
-a programot intézményi szinten, az óvodától a készségfejlesztı szakiskoláig átfogóan
kell megvalósítani
-az egészségnevelést tantárgyakon átívelı, kereszttantervi kompetenciaként valamint a
tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósuló általános fejlesztési feladatként
szükséges kezelni.
Általános rész
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint alapvetı emberi jog, „az
élethez szükséges erıforrás”, mely társadalmi befektetés is.
„A személyi higiénia az egészségmegırzés egyik alapja, a jó közérzet feltétele. Az
egészséges, belsı harmóniában élı embernek könnyebb a TÁRSADALOMBA VALÓ
BEILLESZKEDÉS, jobban EL TUDJA FOGADTATNI MAGÁT MÁSOKKAL, ezáltal
könnyebben veszi az „akadályokat” is.
/Dr. Gion Gábor: Egészségvédelem/
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alapfogalmak:
egészség (WHO): az egyén testi-lelki-szociális jól-lét állapota
egészségnevelés (WHO): olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan
létrehozott tanulási lehetıségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket,
tudást és életkészségeket bıvíti az egyén és a környezetében élık egészségének elımozdítása
érdekében.
Az egészségnevelés alapelvei intézményünkben:
Napjainkban az egészség-, egészségvédelem, egészségnevelés fokozottabban elıtérbe került.
Ezért szükségessé vált, hogy az SNI gyermekek is minél fiatalabb korban elemi szinten
megismerjék ezen fogalmak lényegét, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Intézményes
nevelésük végéig következetes oktató-nevelı munkával az egészségnevelés céljai és feladatai
képességeiknek megfelelıen beépüljenek mindennapi szokásrendjükbe és életük részévé
váljon. A tanulók ez által olyan képességek birtokába kerülnek, mely értékrendjüket, életviteli
szokásaikat pozitívan befolyásolják.
1. Az iskola feladata az elsıdleges megelızés. Az egészségnevelés során figyelembe kell
venni az adott gyermekcsoport életkori sajátosságait és az egyes gyermekek egyéni
képességeit.
2. Az egészségnevelés nem szerepelhet önálló tantárgyként, komplexitást kell alkotnia más
tantárgyakkal, szabadidıs tevékenységekkel, napszakokhoz kötıdı egyéb cselekvésekkel,
iskolai és diákotthoni élettel.
3. A korszerő egészségnevelés cselekvésorientált tevékenység.
4. Az óvoda, iskola és a diákotthon a családi környezet mellett a szocializációnak azt a
színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek,
magatartásmintáinak kialakítása és begyakorlása.
Az egészségnevelési program célja
Hosszú távú célok:
o Hosszú távú célunk, jövıképünk, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodás
kortól kezdve szerezzenek elemi ismereteket és folyamatosan bıvítsék azt a közvetlen
és tágabb környezetükrıl, egészségügyi szokásokról, az egészséges életmódról.
Ennek érdekében:
o ki kell alakítani tanulóinkban egy egészséges szokásrendszert- egyéni
képességeiknek megfelelıen- mely segítségével alakul a testi higiénia és a tiszta
környezet iránti igényük.
o emelni az óvodás korban elkezdett önkiszolgálásra nevelés során megszerzett
önkiszolgálási, önellátási szintjét a tanulóknak
o fejleszteni a tanulók önbizalmát, a közösséghez való pozitív tartozását, a
konfliktushelyzet kezelését, az „egészséges” párkapcsolat kialakításának módját, ezzel
érve el a gyerekek lelki békéjét
o a szokásrendszer rögzítésével kialakítani bennük /képességeiknek megfelelıen/ a testi
higiénére, a tiszta környezetre való igény
o megismertetni a személyi higiénét szolgáló eszközök használatának kiemelt
jelentıségét /mosdókesztyő, külön törülközı…/
o egyéni képességeknek megfelelıen kialakítani azt a képességet, hogy a szerzett tudást
alkalmazni tudják
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Középtávú célok
o segítse megnyerni a gyermek, otthoni környezetének támogatását az oktató-nevelı
munkához
o ismerje fel, hogy a sport az energia levezetés egyik legjobb területe
o bıvíteni a fertızı betegségekrıl szerzett ismereteket
Rövid távú célok
o Az egészségnevelés kereszttantervi kompetenciaként az oktatás, nevelés, habilitáció
valamennyi területén jelenjék meg.
Feladatok:
o A helyi tantervben fejlesztési területenként, a tanmenetben piros szív piktogrammal
jelöljük meg a feladatokat és módszereket.
o Az élelmezésvezetı együttmőködésével az egészséges táplálkozás célkitőzéseinek
fokozatos bevezetése és megszilárdítása
Intézményi helyzetkép, helyzetelemzés az egészségnevelés szempontjából
(Lásd: Környezeti nevelési program)
Az egészségnevelési programban érintett egyéb, külsı szervezetek:
1. ÁNTSZ Hódmezıvásárhelyi Szolgálata
2. Erzsébet Kórház-Rendelıintézet, Hódmezıvásárhely
3. Tüdıbeteg-gondozó Intézet
4. Ifjúsági Szakorvosi Ellátás Gyermek ideg-gondozó, Szeged
5. Reumatológus és ortopéd szakorvos
6. Anya-csecsemı-gyermekvédelmi Szolgálat
7. Munkaegészségügyi szolgálat
8. FONESZ
9. MSOSZ
10. Civil szervezetek (pl. ÉFOÉSZ, intézményünk alapítványa)
11. Rácz Sándor lovas szakember
12. Városi Strandfürdı
Egészségi állapot
Iskolaorvosunk: DR. Dezsı Ilona
Egész évben, heti 10 órában rendelés az Andrássy u. 10-12, fekvıbeteg ellátás a
diákotthonban
-az ápolónık munkáját irányítja
-egészségügyi törzslapot vezet
Iskolavédınınk: Rubiné Gregus Anikó
-szeptemberben, igazgató helyettessel történı egyeztetések alapján egyes
osztályfokokon, elıre megbeszélt témakörökben felvilágosító témájú foglalkozásokat
tart,
-érzékszervi szőréseket végez, ami a tanulók értelmi állapotából és kommunikációs
nehézségeibıl fakadóan problémás, visszajelzéseik nem mindig adekvátak
Gyermek -ideggyógyászati felülvizsgálat: Dr Benkı Katalin gyermekideggyógyász-fıorvos
(Szeged, Gyermekpszichiátria) negyedévenként látogatja, vizsgálja z ideggyógyászati ellátás
alatt álló tanulókat. Indokolt esetben rendkívüli vizsgálatot biztosít.
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Fogorvosi szőrés: Dr. Kenyeres Krisztina fogszakorvos évente 2 alkalommal, ısszel és
tavasszal
A szőrés az iskolában zajlik, a további kezelést igénylı tanulókat szakintézetbe viszik fel az
ápolónık
Ortopédiai szőrés:
3 évente,
Tüdıszőrés: 14 év felett évente kötelezı jelleggel, tavasszal Erzsébet Kórház Rendelıintézete
Tüdıgondozó Intézet
Gyógytestnevelésre szorulók szőrése: iskolaorvos évente, évente szeptemberben az
iskolaorvos irányításával, gyógytornász, konduktor közremőködésével történik
Gyermekvédelmi szakellátásban élık: évente a kötelezı szőrıvizsgálatok /labor/
Tanulók szomatikus fejlıdésének nyomon követése: /súlylap/ diákotthonban, évente 3x
Munkaegészségügyi vizsgálat: az intézmény dolgozói számára kötelezıen, jogszabályoknak
megfelelı rendszerességgel, új dolgozóknál belépés elıtt
Erısségek, gyengeségek, hiányosságok
- egészségnevelési programhoz kapcsolható állandó programok, hagyományok a
Pedagógiai programban
- jól kialakult kapcsolat, együttmőködés szakorvos team-mel
- a folyamatos karbantartások, felújítások eredményeképp a Simonyi úti telepen
szabványnak megfelelı fürdıszoba felújítása történt.
- tapasztalt és elhivatott ápoló gyermekfelügyelık
- az elmúlt években felújításra került a Kutasi úti fiú és lány WC, valamint a Simonyi úti
fürdı és WC-k.
- az iskola minden dolgozója, -kiemelten a takarító személyzet,- erején felül gondoskodik a
maximális tisztaságról és higiénés körülményekrıl
- saját konyhát üzemeltetünk, aminek kedvezı hatása e gyerekek szomatikus igényeinek
megfelelıen alakított étel minıségében és mennyiségében mérhetı le. A konyhán
folyamatosan kialakításra kerülnek a HACCP elıírásainak megfelelı feltételek
- a diétás gyermekek speciális étrendjét étkezését a kórházi zárójelentésben foglalt
javaslatoknak megfelelıen, az iskolaorvos felügyelete mellett saját kereteinken belül
tudjuk megoldani.
A „Helyzetelemzés”ben részletezett helyiséghiánnyal illetve bútorzat, felszereléssel
kapcsolatosak.
Hiányosságaink döntı többsége abból ered, hogy az épület elavult, korszerőtlen, a tanulók
létszámához viszonyítva kicsi, zsúfolt.
Szakmai program
Szakmai programunkat a NAT közös követelményei és a Fogyatékos Tanulók Iskolai
Oktatásának Tantervi Irányelve alapján és a Pedagógiai programban eddig is szereplı
egészségnevelési tartalmakat beépítve fejtjük ki.
Egészségnevelési programhoz kapcsolódó hagyományaink:
- napirendbe épített mindennapos testmozgás
- témanap megtartása az óvodában, iskolában: gyümölcsnap és zöldségnap heti
rendszerességgel tanítási órák kereteiben
- Mozgásélmény sportnap társintézmények bevonásával
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- tanulmányi versenyeken való részvétel
- erdei iskolai programok
- osztálykirándulások a természetbe, egészséges környezetbe
- egészséges táplálkozás klubdélután keretein belül a diákotthonban
- SNI gyerekek sportversenyén való részvétel (terápiás lovaglás, atlétika…)
Szakmai elvárások: egészségfejlesztési normatíva követelményei
Egészséges táplálkozás
Célok:
- több friss zöldség és gyümölcs fogyasztása nyersen
- folyadékpótlásként több gyümölcslé
- édes, cukros ételek háttérbeszorítása
o pl. csokoládé helyett müzli szelet
o gabonapelyhek bevezetése az étrendbe
- a gyerekek fokozatos átszoktatása a barna, magvas pékárura
- kefir, joghurt, gyümölcspudingok gyakoribb beillesztése az étrendbe
- a tankonyhai gyakorlatok során egészséges ételek készítése
Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek bıvítése, illetve a megszerzett ismeretek
elmélyítése a következı tantárgyak segítségével valósul meg.
- beszédfejlesztés tantárgyban a tanulók megismerkednek a gyümölcsökkel, zöldségekkel,
ételféleségekkel, a napszakhoz rendelt étkezésekkel, evıeszközök csoportosításával,
különbözı alapanyagokkal, az ünnepi és hagyományos ételfélékkel.
- önkiszolgálás gyakorlása elısegíti a kultúrált étkezést, az adekvát evıeszköz használatot.
- környezet- és egészségnevelés tantárgy témaköreiben képességeiknek megfelelıen a
vitaminforrásokkal, azok jelentıségével, a helyes-helytelen táplálkozással a
gyógynövények szerepével, azok felhasználásával, a diéta jelentıségével bıvülnek
ismereteik.
- a program külsı felelısei: az ÁNTSZ,
- belsı felelısei: igazgató, gazdaságvezetı, az élelmezésvezetı, az iskolaorvos,
a védını
- a program erıforrásai
- humán erıforrás: belsı: az intézet minden dolgozója
külsı: Intézményen kívüli szakemberek
- anyagi erıforrás: fenntartó (intézményünk költségvetése)
pályázati források
alapítványok
magánszemélyek, támogatók
- szakmai szempontok:
Intézményünkben a napi 5-szöri étkezésre kiemelt figyelmet fordítunk. A
gyerekek többsége hétfıtıl péntekig bent lakik, az egészséges és kulturált
étkezést az iskolának kell biztosítania a fejlıdı szervezetük számára.
Az étlapot az élelmezésvezetı állítja össze a gyermekélelmezési szabályok
szerint.
Az étrendet az igazgató, gazdaságvezetı, iskolaorvos, védını rendszeresen
ellenırzik.
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Iskolai étkeztetés:
- Az iskola saját konyhát üzemeltet. A kulturált étkezés iskolánkban önálló nevelési
feladat, az önkiszolgálás keretein belül valósul meg. A fıétkezési idı min. 45 perc, az
adott csoport tanulóinak szükséglete szerint hosszabb is lehet.
- A nutitív allergiásoknak szükség szerint biztosítjuk a diétát.
- A nagy (94 fıs) és a kis (40 fıs) ebédlıben folyik az étkezés.
- Az ebédeltetés a nevelési feladataink egyik kiemelt része. Heti órarend szerint
gyógypedagógusaink is ebédeltetnek.
- A gyerekek két turnusban ebédelnek, mert kicsik az ebédlık
- A konyhai dolgozók tálaló kocsikra készítik elı a tálakat.
- Az asztalra helyezett edényekbıl irányítás mellett önállóan szednek a gyerekek.
Tányérokat, poharakat a napos viszi el. Hétvégén az ebédlı takarításában is részt
vesznek tanulóink.
- Büfé nincs az iskolában, nem is tervezünk büfét nyitni
- Kóstolók, ételbemutatók tartására jelenlegi helyiség körülményeink nem alkalmasak.
- Tankonyha program /gyakorlókonyhai terv/
Egy 90 m2-es volt szolgálati lakás konyhája és étkezıje funkcionál gyakorlókonyhaként, erre
a célra praktikusan kialakítva, modern felszereléssel. Minden évfolyamnak, az óvodától
kezdve lehetısége van a konyhai eszközök megismerésétıl az egyszerő ételek elkészítéséig e
kis helyiségben.
Az életvitel tantárgy képességeiknek, lehetıségeiknek megfelelı feladatok elé állítja a
tanulókat. A gyakorlókonyha mőködésének költségvonzata van, mely a költségvetésbe
betervezett, megfelelıen finanszírozott.
Mindennapi egészségfejlesztı testmozgás a gyerekek óra- vagy napirendjébe illesztve
A Ktv.52 § (10)
A mindennapos testnevelés tematikus terve egy tanévre, a testnevelés, mozgásnevelés
tantárgy tanterve alapján készül el, amely testnevelés órákon, sportköri foglalkozásokon,
habilitációs foglalkozásokon és diákotthoni délutáni foglalkozásokon valósul meg. A tanórán
kívüli sportfoglalkozások céljaikban, tartalmukban, követelményükben a tanórai testnevelés
elvárásait követik, kötetlenebb, felszabadultabb formában.
Alapelvek:
A testnevelés és a sport az értékeivel, a nevelésben, képzésben betöltött funkciójával
indokolttá tette mindennapossá tételét. Nem csak felkészít- transzferálódó hatásaival- az élet
és a munkabírás elviselésére, a kapcsolatteremtı képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a
tolerancia szellemének megismertetésére, de a pszichomotoros készségek és képességek
tervszerő fejlesztésével a különbözı célok elérésének lehetıségét jelenti. A tanulói
személyiség egészének fejlesztését célozza, és nem csak a motorikum képzésének eszköze.
A testmozgás, a sport a fejlesztés egyik olyan területe, ahol minden tanulót sikerélményhez
tudunk juttatni. Aki a délelıtti osztálykeretben, esetleges gyenge képességei vagy sajátos
mozgáskorlátozottsága miatt nem jut el az örömteli mozgás élményéhez, a délutáni mozgásos,
játékos foglalkozásokon átélheti a gyızelem élményét.
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A célcsoportra jellemzı sajátosságok a mozgás terén:
- a gyerekek között nagy számban fordul elı a Down-szindróma, mely jellemzıje a
o hipotón izomtónus
o túlhajlítható ízületek
o széles alapú, bizonytalan járás
o fáradékonyság, túlsúly
- társuló fogyatékosságként megjelenik a
o összerendezetlen mozgás
o hanyag testtartásból eredı gerinc deformitások
o testséma és térbeli orientációs zavar
o haránt bokaizom süllyedés
- központi idegrendszeri sérülésbıl adódó mozgássérülések /Little-kór/
- túlmozgásos és indíték szegény ill. mozgásszegény tanulók magas száma
Célok:
Sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott gyermekek mindennapos testnevelésének
célja az életkorra, fejlettségre jellemzı mozgásszükséglet, aktivitás és a testi képességek
fejlesztésével az
o
egészség megırzése, a mozgászavarok leküzdése, mozgásmőveltség kialakítása,
testalkati deformitások megelızése ill. meglévık javítása
o
olyan képességek kialakítására, fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, amelyek
segítséget adnak az élet feladataihoz, és hogy képességeikhez, adottságaikhoz
mérten minél eredményesebb legyen a beilleszkedésük. Más képzési területekkel,
tantárgyakkal erısítı, interdiszciplináris alapon mőködı kapcsolatra törekszünk.
o
valamennyi korosztály, csoport számára kínáljon mozgásos játékokat, versengést,
egészségügyi és prevenciós értékeket.
o
elégítse ki a tanulók mozgásigényét, fejleszti cselekvési biztonságukat, koordinációs
képességüket, a fizikai aktivitást, az erınlétet
o
neveljen a rendszeres sportolásra
o
váljon a mozgás, a fizikai erıkitartás a tanulók életmódjának részévé
o
ébresszen kedvet a szabadban, a jó levegın eltöltött mozgás iránt
o
nyújtson elérhetı perspektívát a drogok, káros szenvedélyek fogyasztása helyett
Feladatok:
o
a meglévı testi adottságok és képességek fejlesztése különféle mozgáskészségek
elsajátításával, konkrét mozgásos feladatok végrehajtásával
o
a gondozási függıségbıl adódó passzivitásból az önellátás igényének kialakítása
o
az életkorra jellemzı mozgásszükséglet kielégítése
o
a túlmozgásos vagy mozgásszegény állapot megszüntetése
o
a tanulók érdeklıdésének felkeltése saját és társaik mozgása iránt
o
a küzdeni tudás, az akarat, kitartás és tőrıképesség fejlesztése
o
közösségi összetartozás érzése ill. a csoporttudat erısítése
o
versengési kedv felébresztése
o
együttmőködési készség, a segítıkészség fejlesztése
o
mozgástól való félelmek, szorongások leküzdése, bátorság és határozottság erısítése
o
egyéni mozgászavarok javítása
o
sportjátékokon keresztül a csapatjátékok szabályainak elsajátítása, a szabálytudat
kialakításának elısegítése
o
járuljon hozzá a szóbeli instrukciók megszerzéséhez, megjegyzéséhez
o
az egészséges életmód szabályainak betartására nevelés
o
munkaképesség fejlesztése és megırzése
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Óvodánkban a heti 5 mozgásfejlesztés foglalkozás mellett kötelezı (idıjárástól függetlenül) a
délelıtti vagy délutáni levegızés. minimum 25-30 perc séta az intézmény környékén,
lehetıleg zöld területen.
Iskolánkban minden osztályfokon óraterv szerint biztosítjuk a mindennapos
testmozgást:
AZ ÉVFOLYAMOK ÓRASZÁMAI
Évfolyam
Óvoda 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
Irányelvek
5
3
3
3
4
3
3
4
által javasolt óra
nem kötelezı
tanórai
1
1
1
1
foglalkozás
pedagógiai és
egészségügyi célú
1
1
1
1
habilitáció
tehetséggondozás,
felzárkóztatás
1
1
1
Összesen:

5

5

5

5

5

5

5

5

8.

9.

10. 11. 12.

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

A mindennapos testmozgás színterei:
- iskolai zsibongó, udvar, tornaszoba
- terápiás lovaglás a nyitott lovasudvaron
- terápiás úszás a Városi strandfürdıben
- kerékpártúrák a szabadban
- séták, gyalogtúrák
- terepfutások (utca, stadion)
- mozgásélmény sportnap a szabadban
- kirándulások (éves tanmenetben tervezett helyszíneken)
- erdei iskola programok
- közeli általános iskola tornaterme
- mozgáshabilitációs szoba
A következı szervezési keretben valósul meg:
- mozgásfejlesztés foglalkozás az óvodában
- mozgásnevelés óra (1-6.o.,) testnevelés (7.-12.o.) óra az iskolában
- sportkör
- habilitációs mozgásfoglalkozások
- konduktív terápia
- gyógytestnevelés
- gyógypedagógiai lovaglás
- terápiás célú úszásoktatás
- atlétika szakkör
- játszóház: népi játékok / diákotthon-gyermekotthon/
Értékelés: A tanulók értékelésének az alapja az önmagukhoz viszonyított fejlıdés. A fejlıdést
pedig a korábbi, saját teljesítményhez kell viszonyítani. Az értékelésnél azonos mértékben
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kell figyelembe venni a mozgáskészséget és a testi képességek egyéni fejlıdését, valamint az
értelmi és az érzelmi személyiségjegyek változását. Az értékelésnél jelentıséggel bír a
helyileg kidolgozott felméréseken nyújtott teljesítmény is, de figyelembe kell venni az egész
évben végzett munkát és hozzáállást.
(A tanulók fizikai állóképességének, motorikus képességeinek mérése,: Lásd: Helyi tanterv)
Egészségneveléssel összefüggı felmérések: (részletesen lásd: Mérés-értékelés rendszere
táblázat)
Iskolánk nevelıtestületben dolgozó konduktor-tanítónı, gyógytornász minden tanév
szeptember 15-ig felméri a beiskolázott, elsı osztályos tanulók mozgásállapotát. Ez támpontot
ad arra, hogy melyik tanuló szorul habilitációs- rehabilitációs konduktív foglalkozásra, ki
igényel egyéni, speciális gyógytestnevelést. Ez a mérés az alapja a mozgáshabilitációs egyéni
fejlesztési tervnek.
2003/2004-es tanévig a Hungarofit tesztet használtuk az iskolás 6-8. osztályosok
fizikai képességeinek mérésre. E standardizált tesztsort azonban ép értelmő gyerekekre
dolgozták ki. Kevés gyerekünk tudott a követelményeket teljesítve értékelhetı eredményt
elérni. Az új méréshez szükséges feladatsort a gyógypedagógus- testnevelık helyileg, a
sajátos nevelési igényt, az életkori sajátosságokat, testi képességeket figyelembe véve a
mozgásnevelés és testnevelés tantárgyak követelményrendszerére építve dolgozták ki. A
testnevelı szakos pedagógusok az elsı évfolyamon, év végén, a többi osztályokban pedig
szeptemberben és májusban is, évente kétszer mérik a tanulók fizikai állapotát. 1-2-3.
osztályban elvégzett ugyanazon teszt pontosan kimutatja a tanulók önmagukhoz mért
fejlıdését. 4-5-6. osztályban, mivel az életkori sajátosságok, a fizikai képességek és a
követelmények is nagymértékben változtak, más tesztet alkalmaznak a testnevelık. 7.
osztálytól fokozott figyelmet kell szentelni a motoros képességek fejlesztésére a munkabírás
elviselésének érdekében. E korosztálynál szintén más mérést használnak a testnevelık, amivel
6 éven keresztül követhetı nyomon a tanulók fizikai állapotának változása.
- iskola egészségügyi adatok és egyéb felmérések: (26/1997. NM rendelet szerint)
Összeállította: védını
(Csatolva)
Személyiségfejlesztés, lelki egészség védelme
Nevelımunkánk alapelve a komplexitás.
A személyiségfejlesztés a sajátos nevelési igényő gyermekeink egész napját áthatja,
ébredéstıl kezdve. Szakképzett és elhivatott dolgozók segítik abban a gyerekeket, hogy „jól
érezzék magukat a bırükben”.
Mentális képességeikhez mérten az alábbi módszereket alkalmazzuk:
o játékok /utánzós, szituációs, érzékelést fejlesztı, ráhangolást, kapcsolatteremtést
segítı, bizalomerısítı/
o mővészi kifejezés, alapfokú mővészeti oktatás /néptánc, színjátszás/
o közösségépítés /mintakövetés alapján/
o aktív, kreatív munka
o projekt módszer
o terepgyakorlati módszerek: nyári tábor, kirándulások, egyszerő és célzott
megfigyelések
A személyiségfejlesztés a következı színtereken valósul meg:
o óvodai foglalkozás
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o
o
o
o
o
o

tanítási óra
hitoktatás
szakkörök (pl. színkottás zene, környezetismeret, alkotóház)
klubdélutánok
sportfoglalkozások, tehetséggondozás
hagyományos iskolai rendezvények

- egyéb szereplık bevonása: család, orvos, védını: Lásd: az elızı részben
Egészségnevelés, egészségfejlesztés megjelenése az óvodai programban és az iskolánk
helyi tantervében:
Az egészségnevelést tantárgyakon átívelı, kereszttantervi kompetenciaként valamint a
tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósuló általános fejlesztési feladatként
szükséges kezelni. Így valósul meg az oktató-nevelı-habilitációs munka minden
területén.

Óvoda
Szokások kialakításának területén belül az egészséges életmódra nevelés keretében történik,
melynek során törekedni kell arra, hogy a gyermekek egészsége késıbbi igényei
megalapozása érdekében, kapja meg szükségleteinek megfelelı gondozást és egyre inkább
legyen számára természetes igény az egészséges életmód.
Területei:
o
o
o
o
o

testápolás
étkezés
öltözés-vetkızés
WC használat, szobatisztaságra nevelés
testedzés

Iskola
Játékra nevelés/1-3.évfolyam/
- Alakítson ki olyan szokásokat, hogy legyen igényük, környezetük rendben tartására.
- Segítse a gyermekek pozitív személyiségjegyeinek kialakulását-türelem,
segítıkészség, egymás megbecsülése.
Önkiszolgálás/1-3.évfolyam/
- Célirányos tevékenységekkel, gyakorlással járuljon hozzá elemi önellátási szokások
/testápolás, öltözködés, étkezés stb/ kialakításához, az elsajátított ismereteknek- a
jártasság szintjén- napi életben való alkalmazásához, begyakorlásához.
- A tevékenységek végeztetésére, végeztetésére, begyakorlására mindennapi élethelyzetek
adta lehetıségeket maximálisan ki kell használni.
- Alakítsa ki a személyes higiénia iránti igényt, késztesse a tanulókat ehhez kapcsolódó
eszközök alkalmazására.
- Segítse a tanuló saját testén való tájékozódását, a testrészek fogalmának kialakulását.
- Készítse fel a tanulókat az igényes, az évszaknak és az idıjárásnak megfelelı
öltözködésre, a ruha gondozás elemi ismereteinek elsajátítására.
- Alakítson ki a tanulók fejlettségének megfelelı olyan önkiszolgálási, önellátási
képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek képessé teszik magasabb szintő
gondolkozási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására.
- Járuljon hozzá a kultúrált étkezés szabályainak kialakításához, a gyakorlottság szintjén
alkalmazásához.
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Beszédfejlesztés és környezetismeret/1-6.évfolyam/
- Alakítsa ki a kultúrált élet szokásait, a természeti és társadalmi környezethez való
fogékonyságot, , a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyt
- Ismerjék meg testrészeiket, érzékszerveiket, ezeket tudják megmutatni.
- Ügyeljen és alakuljon ki az igénye önmaga és környezete tisztaságára.
- Törekedjen a kultúrált étkezési formák betartására.
Ének-zene/1-10.évfolyam/
- Játékos, felszabadult légkör biztosításával nyújtson segítséget a
harmonikus személyiségfejlesztéshez, a félénkség, a szorongás, a
gátlás leküzdéséhez.
- Az ének-zene, mint közös nyelv segítsen összekapcsolni a sérült és ép
embereket.
- Nyújtson olyan élményeket, melyek a személyiségének egészére
fejlesztı hatásúak
Mozgásnevelés/1-6.évfolyam/
- Speciális jellegő gyakorlatok beépítésével elızze meg a testtartási
rendellenességek kialakulását, biztosítsa a testi fejlıdés zavarainak
korrekcióját.
Testnevelés/7-10.évfolyam/
o Biztosítsa az egyéni érdeklıdés és adottság szerinti sortolás, rendszeres testmozgás
motívumainak rögzítését, ezzel segítse a tanulók társadalmi habilitációját
o Testi fejlıdés zavarainak korrekciója a helyi lehetıségekhez igazodó terápiás eljárások
alkalmazásával
o Mozgását tudja összerendezni és irányítani, ügyeljen a helyes testtartásra
Környezet és egészségvédelem/5-10.évfolyam/
o Nyújtson lehetıséget saját testének, érzékszerveinek és azok mőködésének
megismeréséhez.
o Biztosítson folyamatos gyakorlási lehetıséget testének, ruházatának és környezetének
tisztántartásához.
o Tudatosítsa a tanulóban az egészséges életmód feltételeit és annak fontosságát.
o Ismerje fel segítséggel és jelezze ha beteg.
o Legyen elemi ismerete teste biológiai mőködésérıl.
o Fejlıdjön a testi higiéniai iránti igénye, igényelje a mozgást és szabad levegın való
tartózkodás.
o Legyen ismerete a helyes és helytelen táplálkozásról.
o A tantárgy tanítása során a megszerzett egészségügyi ismeretek bıvítésével lehetıvé
váljon, hogy a tanulók képességeikkel összhangban álló, kiegyensúlyozott emberi
életet éljenek
o Erısítse a kulturált magatartás és az egészséges életmód szokásait
o Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelıen jussnak el az önállóság megfelelı fokára az
egészségügyi ismeretek alkalmazásával
o Ismerjék testük mőködését, betegségre utaló jelzéseit, tudják kezelni az adódó
problémákat és használják az intézményrendszert
o Egyéni igényeiknek megfelelıen ismerjék a nemek közötti különbségeket,
szerezzenek ismereteket a szexuális életrıl
Életvitel és gondozási ismeretek/4-10.évfolyam/
o Biztosítson a tanulók képességeihez igazodó megfelelı gyakorlást, megerısítést az
alapvetı önellátási, gondozási tevékenységek elsajátításához.
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o Készítse fel a tanulókat arra, hogy munkájukat értékelni tudják, segítse a reális énkép,
önértékelés kialakítását.
o Járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy
igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására.
o Biztosítsa a higiénés szokások kialakítását.
o A megtanított gondozási ismeretek rögzítésével az általános képességek gyakorlati
alkalmazásával a tanulók szocializáltsági szintjének növelése
o Rögzíteni olyan szociális motívumokat, képességeket és szokásrendszereket, amelyek
a tanulók viselkedésében, magatartásában, attitődjében mérhetık
o Biztosítsa a higiénés szokások alkalmazását a háztartásban, ruhagondozásban
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok/7-10.évfolyam/
o Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó helyes
cselekvést
o Baráti, szerelmi kapcsolataiban alkalmazza a helyes magatartási és viselkedési
formákat
o Legyenek ismeretei a helyes szexuális életrıl
o Segítse a tanulókat önmaguk és társaik teljesebb megismeréséhez a felnıtt életre
o való felkészülés érdekében
Olvasás- írás /9-10.évfolyam/
o Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek hétköznapi életben történı
felismerésére, alkalmazására
o Legyen képes néhány mondatban élményeirıl beszámolni
Számolás-mérés /9-10.évfolyam/
o Begyakorolt ismeretei segítsék szocializációját
o Idıbeli tájékozódása segítse a különbözı élethelyzetekben eligazodni
Szociális munkatevékenység /9-10.évfolyam/
o A higiénés és egészségvédelmi elıírásokat, szokásokat egyre kevesebb irányírás
mellett alkalmazza
o A munkavégzés során a balesetvédelmi rendszabályokat felszólítás nélkül is tudja
betartani
o Legyen harmonikus kapcsolata csoporttársaival
Ábrázolás-alakítás/9-10.évfolyam/
o Fejlessze személyiségüket, elısegítve ezzel szocializációjukat
Társadalmi és természeti ismeret/11-12.évfolyam/
o Alkalmazza eddigi egészségügyi ismereteit
o Legyen tisztában nemi szerepével és tanúsítson megfelelı magatartást a másik
nemmel szemben
o Társas kapcsolataik egészségesen fejlıdjenek
o Képességeik arányában irányítás és segítségadás mellett váljanak alkalmassá a felnıtt
életre
Kötelezı szakmai gyakorlatok/11-12.évfolyam/
o A szociális szokásrendszer gyakorlása, az esélyegyenlıség elérésére törekvés
o Ismerje és tartsa be a balesetvédelmi rendszabályokat, ismerje az arra vonatkozó
jelzéseket, figyelmeztetı táblákat
o A háztartásban alapvetı házimunkák ismerete, betegápolás, alapvetı ellátás nyújtása,
mentı hívása, seb bekötése
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Intézményen kívüli programok
Más speciális szervezetek rendezvényein való részvétel
-ÉFOÉSZ, MSOSZ, FONESZ, Értük-Velük Egyesület sportrendezvényei,
kirándulások, táborok, vetélkedık, közösségi találkozások kortárs csoportokkal.
-kapcsolódás más, többségi intézmények rendezvényeihez (az integrációs törekvések
jegyében)
-többségi általános iskolák, óvodák, kulturális intézmények (mozi, színház, könyvtár,
stb.) rendezvényei
Káros szenvedélyek/ alkohol, drog, dohányzás, prevenció/
Helyzetkép: Csongrád megye a különbözı devianciákat tekintve kiemelkedı helyet tölt be a
különbözı devianciák elıfordulási rangsorában. A dohányzás, az alkoholfogyasztás
kipróbálása egyre alacsonyabb életkorban történik. A serdülıkori virtus, a kíváncsiság és a
túlzott kockázatvállalási készség lehet az alapja, hogy a felnıtt társadalom intelmei ellenére
nagyon sokan megismerkednek a drogokkal. Iskolánk SNI tanulóinak élete egy viszonylag
zárt, szegregált közösségben folyik, tanulmányaik alatt nincsenek olyan intenzitással kitéve e
veszélyforrásoknak, mint a többségi iskolákban tanuló gyerekek. A tágabb társadalmi
környezetükben azonban ık is találkoznak ezekkel a veszélyforrásokkal, ezért elemi szinten, a
megismerés és az elutasítani tudás illetve az egészséges perspektíva kiválasztásának szintjén
nekünk is foglalkozni kell vele.
Jövıkép: Célunk az, hogy olyan fiatalokat bocsássunk ki az oktatási ciklus végén, akik
motiváltak az egészséges életvitelre, váljanak képessé a felnıtt társadalomhoz való
alkalmazkodásra, képesek legyenek a káros szenvedélyektıl mentes, segített életvitelre.
Ennek érdekében törekszünk, hogy eljutassuk ıket az ismeret szintre és a visszautasítani tudás
szintjére. Arra, hogy ellen tudjanak állni a folyamatosan jelen lévı drog-csábításoknak.
Céljaink:
o egészségügyi ismeretek olyan irányú bıvítése, melyek segítségével az egészséges
életmód iránti igény fejlıdik ki
o a tanulók droggal kapcsolatos ismereteinek bıvítése, és a nemet mondási készség
fejlesztése
o a dohányzásra való rászokás megelızése
o az alkohol kipróbálásának megelızése ill. csökkentése és a koreltolódás a felnıttkor
felé
o a tiltott drogok fogyasztásának megelızése
o a közvetlen társadalmi környezetben a nemdohányzó életmód legyen a minta, a
követendı társadalmi norma.
Céljaink elérésének lehetséges helyszínei és módjai:
o tanórai kereteken belül szerzett ismeretek: ismeretközlés, helyzetjátékok, videóbejátszás elemzése
o szakköri foglalkozás: pl. hitoktatás, személyiségfejlesztı foglalkozások (mővészeti
nevelés)
o a diákotthon különbözı foglalkozásai: kiscsoportos beszélgetés
o személyes példamutatás az iskola egész területén és azon kívül is
Tanórai keretbe ágyazva a különbözı drog -prevenciós témakörök a következı felbontásban
jelennek meg:
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Környezet és egészségnevelés tantárgy
7. osztályban: Egészséges életmód és veszélyek témakör kezdi el a
veszélyforrásokkal megismertetni a tanulókat. (dohányzás, szeszesital)
8. osztályban: A veszélyforrásokat bıvíti az AIDS megismerésével. A káros
szenvedélyek fogalmának kialakítása itt kezdıdik el. (kábítószer)
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok tantárgy
9. osztályban: Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok témakör megismerteti a
tanulókkal a káros szenvedélyek (mint alkohol, cigaretta és kábítószer) fogalmát,
bıvíti ismereteiket.
10. osztályban: A káros szenvedélyek fogalmának megismertetése mellett megjelenik
az azokhoz való helyes viszonyulás kialakítása.
Életvitel és gondozási ismeretek tantárgy
9-10. osztályban: A piktogramok értelmezése témakör jelentısége abban rejlik, hogy
az értı olvasást elsajátítani nem tudó tanulóink fel tudják ismerni a veszélyforrásokra
utaló jeleket.
Környezet és egészségvédelem tantárgy
9-10. osztályban: Az egészséges életmód és veszélyforrásokon túl megismertet a
túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószer fogyasztás ártalmaival.
Társadalmi és természeti ismeretek tantárgy
11-12. osztályban: Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok témakör tovább
mélyíti a káros szenvedélyekhez való helyes viszonyulást.
Iskolánk drogkoordinátora: Rubiné Gregus Anikó védını
-az o.f. pedagógusok kérésére tanórai kereteken belül tájékoztató, felvilágosító
elıadásokat tart különbözı témakörökbıl.
-közremőködıként bekapcsolódik Hódmezıvásárhely Városi Rendırkapitányság
drogmegelızési szakembere
-a program megvalósításáért felelıs: minden osztályfınökök 7.-12. osztályokig.
A végrehajtáshoz szükséges eszközök:
tájékoztató könyvek, prospektusok, figyelem felhívó plakátok
videofilmek
Éves drogprevenciós munkaterv
Az aktuális tanév tanmenetének elkészítésekor minden 7.-12. osztályfınök konkrétan
jelöli, hogy mikor és milyen témakörben kéri a védını (drog prevenciós) illetve
rendır segítségét.
Családi életre nevelés, szexuális nevelés
A család a legfontosabb rokoni közösség. Sajátos nevelési igényő gyermekeink nagy többsége
élete végéig a család állandó segítségére, támogatására szorul.
Célunk, hogy:
o képességeik mértékében irányítás és segítségadás mellett váljanak alkalmassá a
segített felnıttkori életre
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o olyan ismereteket szerezzenek, melynek birtokában az értelmileg akadályozott fiatalok
képességeikkel összhangban álló, kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek.
o a tanult magatartási és viselkedési formákat helyesen tudják alkalmazni családi ill.
párkapcsolataikban, legyenek tisztában nemi szerepükkel.
o legyenek ismereteik a helyes szexuális életrıl, a fogamzásgátlásról.
o tudják felismerni, ha szexuális zaklatás alanyai lesznek és tudjanak segítséget kérni
A család témakör már az óvodában, az anyanyelvi nevelés témakörei között, majd az iskola
elsı osztályától megjelenik a beszédfejlesztés és környezetismeret tantárgyban, ahol az
ismeretanyag évrıl-évre koncentrikusan bıvül. Ennek folytatása a 7. osztályban megjelenı
„elıkészületek a felnıtt életre” témakör, mely téma a 12. évfolyam végéig folyamatosan
bıvíti a tanuló ismereteit, felölelve a serdülıkori változásokon át a korai szexuális élet
veszélyeit.
Iskolánk nyitott szemlélető iskola, melyben az egyik legfontosabb partner a szülı. A
fogadóórák, szülıértekezletek, nyílt tanítási órák, a szülıkkel közös hagyományos
rendezvényeinken (pl. farsang, gyermeknap) spontán kialakult beszélgetések mind-mind
segíti a család és az iskola kapcsolatának erısítését. Tapasztalatunk, hogy a szülıket
nagymértékben foglalkoztatják ezek a kérdése: káros szenvedélyek, SNI fiatalok szexuális
élete, családalapítás lehetısége, stb. Alkalomszerően témaelıadásokat szervezünk számukra
az SNI gyermekek egészségnevelési kérdéseiben.
Intézményünkben jelenleg 17 fı az átmeneti vagy tartós nevelésben élı gyermek.
Egészségnevelésük terén fontos együttmőködı partner a Csongrád Megyei TEGYESZ,
valamint a gyámhivatalok.
Felelıs:, Ságodiné Samu Edit gyám, Dr.Dezsı Ilona gyermekszakorvos
A családokból érkezık közül magas a többszörösen hátrányos helyzető illetve a
veszélyeztetett gyermekek száma.
E többszörösen hátrányos helyzet oka lehet
o
o
o
o
o

az értelmi akadályozottság
a nehezített szociális háttér
a létminimum alatti jövedelem viszonyok
a csonka család.
Az SNI gyermeket nevelı család szegregációja a közvetlen társadalmi
környezetben

A tanulók egyéni érdeklıdését figyelembe vevı programokkal igyekszünk a családi otthon
biztonságát, törıdését, szeretetét nyújtani. Az iskola dolgozói minden igyekezetükkel azon
vannak, hogy az egymásra figyelésre, a szeretet értékeire, az összetartozás érzésének
fontosságára neveljék a családi szeretetet nélkülözni kényszerülı tanulóinkat.
A hátrányos helyzet, a veszélyeztetı tényezık csökkentése illetve kiküszöbölése érdekében
iskolánk gyermek és ifjúságvédelmi felelıse éves munkaterv alapján végzi teendıit.
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Pápay Endre tagintézmény:
Bevezetı
Az iskola nevelési alapértékei között elsı helyen áll az élet és az egészség védelme.
Az egészség, mint a társadalmi lét és pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja, olyan érték,
amelyek védelme minden pedagógusnak - szaktárgyi képzettségre való tekintet nélkül –
mindennapos nevelıi feladata.
Hasonló nevelési alapérték, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés,
Pedagógiai nyelven: egészségnevelés.
Általános elvként megfogalmazható: minden gyermek iskolai tananyagában kiemelt helyet
kell, hogy elfoglaljon az egészségoktatás, a pozitív egészségkép kialakítása.
Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját egészségi
állapotát, ismerje az egészségkárosító tényezıket, azok veszélyeit. El kell érni, hogy az
egészségéért tegyen valamint, alkalmazza megtanultakat.
Ezt legjobban akkor tudja elsajátítani, ha erre a tanórai alternatív módszerek alkalmazására,
vagy az azon kívüli programok keretében lehetıséget kapnak a diákok.
Különösen hatékony, ha ezek a programok a pedagógusok, neves helyi elıadók és a család
együttes részvételével történik.
Az egészségnevelési program célja
Programunkban az egészségnevelés terén a prevencióra fektetjük a fı hangsúlyt, melyet az
egész iskola bevonásával kívánunk megvalósítani.
Feladatunk a tanulók szomatikus fejlıdésének és egészségmagatartásának nyomon követése.
Az egészségnevelés a szülık, pedagógusok, diákok széleskörő, aktív együttmőködésén alapul.
Az egészségnevelési és környezetnevelési programokon keresztül lehetıség szerint bevonjuk
a szülıket, a családokat, ezzel teret biztosítva az egészséggel, - egészségmegtartással
kapcsolatos, meglévı társadalmi egyenlıtlenségek csökkentésére
Feladatunk a tanulókat a helyes családi életmódbeli, életvezetési elemekre rávezetni és a
megfelelı konfliktus kezelési kultúrát megtartani. Teljesítményorientált világunkban a
személyiségformálás és fejlesztés fı célkitőzéseink egyike.
Célunk az, hogy a tanulóink viselkedésébe az egészséges és magatartási minták beépüljenek,
valamint, hogy megszerezzék és elsajátítsák azokat az ismereteket, készségeket és
képességeket, amelyek segítségével önmaguk választják az egészséget, az egészséges
életmódot.
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EGÉSZSÉGFEJLESZTİ ISKOLAI MODELL

1. OSZTÁLY

INTERVENCIÓ

1.,3.,5.,7., OSZTÁLY
OKTATÁS –NEVELÉS

FUNKCIONÁLIS
PARAMÉTEREK

KÉRDİÍVES
FELMÉRÉS

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRA
KERETÉBEN+A
TÉMÁKHOZ
KAPCSLÓDÓ
SZAKTÁRGYAK
KERETÉBEN

ÁLLAPOTJELLEMZİK
KÉRDEZETT PARAMÉTEREK
MÉRT PARAMÉTEREK
SZÁMÍTOTT PARAMÉTEREK

SZOMATOMETRIAI
PARAMÉTEREK

EGYMÁSRA ÉPÜLİ,
FELMENİ
RENDSZERŐ OKTATÁS
A PEDAGÓGUSOK
VEZETÉSÉVEL

CSALÁD BEVONÁSA
FELADATOKON
KERESZTÜL

(FEEDBACK)

ANAMNÉZIS
ORVOSI
VIZSGÁLATOK

EGÉSZSÉGES ISKOLAI
KÖRNYEZET
MEGTEREMTÉSE
A SZÜLİK BEVONÁSÁVAL

12. OSZTÁLY

Cél: olyan program kidolgozása, amely az oktatási, nevelési gondozási – pedagógiai folyamat
egészébe beépül, felmenırendszerő és amely az egészséggel kapcsolatos ismeretek, készségek
elsajátítását, pozitív attitőd kialakítását célzó bázisanyagon alapul.
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A tanórán belüli program alapozását a kerettantervben meghatározott elvek alapján kell
készíteni, amit ebben a vonatkozásban az egészségfejlesztési terv kíván, vagyis az ezt
kiegészítı egyéb tevékenységek összességét jeleníti meg.
Általános helyzetleírás
Az iskola, mint hely:
Iskolánk, a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
az ország Délalföldi
régiójában, Csongrád megyei mezıvárosban Makón, a város
központjában, jól megközelíthetı helyen található. Városunk a Maros partján fekszik.
Iskolánk nyugalmas, kisforgalmú, tiszta levegıjő zöldövezetben, a gyermekek számára ideális
helyen van.

Az iskola épületének helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítı feladatok

A helyzetbıl adódó jellemzık Célok
Közlekedés
- közlekedés biztonság
növelése

Zaj
Légszennyezés

- csökkentés
- csökkentés

Szemét

- tiszta, egészséges környezet

energia-felhasználás
Világítás

- takarékos főtés
- takarékos használat

Vízfelhasználás

- egészséges ivóvíz
- vízfogyasztás csökkentése
- karbantartás

Csatorna
udvar

- nagyobb természetes tér
biztosítása

iskola belsı

- tiszta, meghitt környezet

Tevékenység, feladat
- közlekedésbiztonság
ismeretek kiemelt tanítása
- kerékpárral közlekedık
számára kerékpártároló
- fák, cserjék ütetése
- növények gondozása,
pótlása
- gyomtalanítás,
parlagfőmentesség
- felvilágosító elıadások az
egészségkárosító anyagokról
és a fertızési veszélyekrıl,
- felvilágosítás a szelektív
hulladékgyőjtés
lehetıségérıl
- zöld hulladék komposztálása
- nyílászárók javítása
- természetes fény elıtérbe
helyezése
- víztakarékos öblítés
- csapok karbantartása
- környezetbarát
takarítószerek alkalmazása
- sövények ültetése, füvesítés
- természetes anyagok
felhasználása ill.
csúszásmentesítése
- festések, felújítások,
tisztasági meszelés
karbantartás
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az iskola eszköz ellátottsága

- a tanítás-nevelés
élményközpontúságának
növelése
- esztétikai érzék fejlesztése
- egészséges személyiség
kifejlıdése

tornaterem, tornaszoba

- a tanulók mozgásigényének
kielégítése,
- mozgáskorrekció

- élısarok létesítése
- tantermek gyakori
szellıztetése
- rendszeres portalanítás
- akadálymentes WC-k
létrehozása
- a lépcsık
akadálymentesítése
- a tantermekben a tanulók
életkori sajátosságainak
megfelelı iskolabútor
biztosítása
- a tantervi multimédiás
eszközök (írásvetítı stb.)
biztosítása
- ismeretterjesztı folyóiratok,
könyvtár, CD-filmtár
bıvítése
- az iskolaújságban „zöld
rovat” nyitása
- mozgásfejlesztı eszközök
biztosítása
- kerekesszék beszerzése

Nem anyagi erıforrások
Belsı erıforrások
- Iskolavezetıség: Támogatja az egészségnevelési és környezeti nevelési programokat.
A minıségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi erıforrásokat teremt.
-

Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos
magatartásával, munkájával példaértékő legyen a tanulók számára.
A tantárgyakba beépítve tanítják az egészségnevelési és környezetnevelési
tartalmakat.

-

Diákok. Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon a környezetére és
figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra.
Óvja önmaga és társa testi épségét és egészségét.

-

Iskolapszichológus. Az iskolapszichológus felméréseivel és azok elemzésével
segíti az egészségnevelési munkát.

-

Védını – folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók szomatikus és egészségi
állapotát, felvilágosító tevékenységével megelızi a káros elváltozások kialakítását;

-

Iskolaorvos. Elıadások tartása az egészséges életmódról.
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-

Nem pedagógus körben foglalkoztatottak. Támogatják a tanári munkát az
egyes programok hátterének biztosításával.

Külsı erıforrások
-

Fenntartó: A fenntartóval való kölcsönös együttmőködés – az iskola egész életén
belül – az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása
szempontjából is fontos.

Anyagi erıforrások
Saját erıforrások
- Költségvetés
- Alapítvány
Külsı erıforrások
- Fenntartó
- Saját bevétel – teremkiadásból
- Pályázat
Tanárok, diákok, szülık véleménye
Erısségeink, gyengeségeink
Erısségeink: - a jó szakember ellátottság,
- az iskola jó szociokultúrális környezete,
- széles korhatárú (3-24 éves korig), sokrétő alapfeladatot ellátó
(óvoda, általános iskola, szakiskola, diákotthon, gyermekotthon,
lakásotthon) és szolgáltatást nyújtó (korai fejlesztés, fejlesztés,
felzárkóztatás, logopédiai ellátás, gyógytorna, szaktanácsadás,
utógondozás) intézmény.
Gyengeségeink: - magas óvodai csoport- és osztálylétszám,
- kevés a tanulócsoportok száma
Egészségi állapot
Szakemberek:
- iskolaorvos
- neurológus, pszichiáter fıorvos
- fogorvos
- védını
- pszichológus
- gyógytornász
- mentálhigiénés szakemberek
- logopédusok
- fejlesztı pedagógus
- gyógypedagógusok
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Az intézményben speciális nevelési igényő, tanulásban értelmileg akadályozott gyerekek
tanulnak. Sok esetben a mentális retardációhoz markáns viselkedés zavar is társul.
Gyakori a mozgásszervi eltérés (scoliosis, pes planus, mozgáskorlátozottság) a szembetegség
és caries. Elıfordul epilepszia, asthma bronchiale, Little-kór, vesebetegség, hallássérülés,
étel- és gyógyszerallergia.
Szakemberek a tanulók egészségi állapotát és a szükséges kontroll vizsgálatokat folyamatosan
nyomon követik. Az intézmény fıállású pszichológust, gyógytornászt és védınıt foglalkoztat.
Iskolaorvos, neurológus és fogorvos hetente egyszer tart rendelést.
Évente egyszer minden tanuló orvosi és védınıi szőrıvizsgálaton vesz részt, ahol
szomatometriás-, mozgásszervi-, érzékszervi- és vizelet vizsgálat, vérnyomásmérés és
golyvaszőrés történik.
A védını hetente egyszer tisztasági vizsgálatot végez az egész iskolában..
EGÉSZSÉGNEVELÉSI SZAKMAI PROGRAM
1. Az egészségnevelés szellemiségének általános jellemzése
- pozitív, egészséges életfelfogás hangsúlyozása;
- a gyerekek meglévı ismereteire alapoz;
- az egészség nem egyenlı a betegség hiányával;
- az egészségbarát viselkedésformák érett, kiegyensúlyozott személyiség bázisán
jönnek létre;
- életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat kell megértenünk ahhoz, hogy
- egészségbarát alkalmazkodási és viselkedési formákat tudjunk választani;
- az egészséges életmintákat, viselkedésformákat nem lemondással teli szenvedés
árán kell elérni, hanem önbcsülésen alapuló mőködıképes alkalmazkodási formák
révén.
2. Általános célok és feladatok az egészségnevelésben:
Általános
- El kívánjuk diákjainkkal sajátíttatni azokat az ismereteket és képességeket, amelyek
birtokában eligazodnak az ıket körülvevı ellentmondásos és szövevényes világban.
Arra törekszünk, hogy az értékek közül helyesen tudjanak választani, kialakuljon
saját, az életkoruknak megfelelı, megbízható értékrendjük.
- Az ismeretek elsajátítása által legyenek képesek életmódjukban megvalósítani a
társadalmilag elfogadott együttélési és viselkedési normákat; életmódjuk egészséges
legyen, vállalják önmagukat, igényeljék önmaguk fejlesztését, érzelmi életük
egyensúlyban tartására törekedjenek, egészségesen dolgozzák fel sikereiket,
kudarcaikat;
- Az egészséges életvitel alapkövetelményei szerinti életmód kialakítása;
- Az életet és környezetet védı magatartáshoz szükséges alapvetı ismeretek és
készségek elsajátítása, gyakorlása;
- A tanulók korszerő ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében;
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- A tanulók ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és
az egészségi állapot között;
- Kialakuljon a tanulókban az önmagukkal szembeni felelısségérzet;
- Ismerjék fel a diákok azt, hogy miért szükséges a jövı tervezése, az életút tudatos
építése;
- Lássák be a tanulók, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni
döntések, helyzetmegoldási és megküzdési technikák;
- Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az
egészség megırzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik
minıségén is múlik;
- Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos
viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket
befolyásoló tényezıket;
- Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli döntések meghozatalához,
ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok
alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életünkben;
- Képessé akarjuk tenni tanítványainkat arra, hogy saját felelıséggel vállalható
döntéseket tudjanak hozni, merjék vállalni ennek következményeit.
Ezen feladatokon és célokon kívül kerül sor:
-

Az általános mőveltség gyarapítására;
A tanulók világszemléletének és az erkölcsi értékrendjüknek alakítására;
Az önismeret fejlesztésére;
A kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására való felkészítésre;
Differenciált emberkép és identitástudat alakítására;
A személyiségjegyek fejlesztésére;
A társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítására;
Az ember és környezete viszonyának reális érzékelésére;
A nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelésére;
A tanulók toleráns, törvénytisztelı magatartásának kulturált vitakészségének
megalapozására.

3. Általános módszerek:
- Az irányított tapasztalatszerzés (a probléma azonosítása, szempontjai, hatóterületei,
okok felderítése, megoldási módok keresése), tevékenykedtetés elınyben részesítése
- Az együttes élményszerzés, a látottak, hallottak közös megbeszélései, a jól vezetett
viták, szituációs játékok és a diákönkormányzatban, diákkörökben végzett önálló
tanulói tevékenységek.
- A témák évfolyamként (egyre mélyülı tartalommal) visszatérnek, folyamatos
rendszerezı ismétlésük az osztályfınökök feladata.
- Interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség
viszonyáról,
- Serdülıkori önismereti csoport-foglalkozások,
- Kortárssegítık képzése,
- Problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel,
- Részvétel a helyi egészségvédelmi programokon,
- Sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése,
- Az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elısegítése,
- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása),
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- Környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés),
- A szabadidı hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése,
- Az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történı megjelenítése.
4. Az iskolai egészségnevelés területei:
Az iskolai egészségnevelés kiterjed a tanulók:
- a testi (szomatikus) egészség védelmére,
- a lelki (pszichés) egészségvédelmére (pszichohigiénés)
- és a szociális egészség védelmére, a társas – társadalmi kapcsolatok harmóniájának
alakítására.
Ennek értelmében az egészségnevelés 3 fı területe:
A.) szomatikus nevelés,
B.) pszichohigiénés nevelés;
C.) szociohigiénés nevelés;
A.) Szomatikus (testi) nevelés
1.) Higiénés nevelés
a.) személyiségi higiénére nevelés;
b.) környezet higiéniára nevelés;
2.) Egészséges táplálkozás
3.) Betegségek megelızése
a.) fertızı betegségek megelızésére nevelés;
b.) egyszerőbb rendellenességek megelızése;
4.) Kondicionálás, testedzés
5.) Baleset megelızésre, életmentésre nevelés

B.) Pszichohigiénés (lelki egészségre) nevelés
1) Egészséges életvezetés
a.) egészséges napirend;
b.) hibás viselkedés megelızése, kezelése;
c.) családi életre nevelés
2) Stressz -elhárítás
a.) stresszokok kiküszöbölése;
b.) stresszhatás kompenzációja;
3) Az abúzus és deviancia profilaxisa
4) Érzelmi nevelés

C.) Szociohigiénés (harmonikus társkapcsolatra történı) nevelés
1.) Kedvezı társas milliı mőködtetése
2.) Kommunikációs nevelés
a.) kapcsolat – létesítés;
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b.) szexuális nevelés;
c.) kommunikációs zavarok feloldása;
3.) A szerepfeszültségek feloldása
a.) feszültségoldó technikák;
b.) pszichoterápiás módszerek alkalmazása;
4.) A társadalmi izoláció megelızése
5.) Egészségpropaganda
5. Az egészségfejlesztés évfolyamonként eltérı súlypontjai:
Egészségnevelés az óvodában
Bevezetı
A közoktatási törvény biztosítja, hogy minden sérült akadályozott fejlıdéső gyermek
születése pillanatától, illetve a szülık igényeihez alkalmazkodva, támogató segítséget kapjon.
Az értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermek speciális nevelési szükségletet,
sérülésspecifikus módszereket, terápiás eljárásokat igényel. A gyermekek fejlesztését
családias légkörő óvodában lehet megfelelıen megvalósítani.
A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelı ellátása,
megvalósítása elısegíti a gyermek egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt kell
fektetni a higiénés szabályok betartására (pl.. a környezet tisztántartására stb.) Mindezek
biztosítják a szervezet általános védekezıképességének fokozását, a betegségek megelızését.
Az iskolaorvosi – védınıi szőrések a gyermekek egészségi állapotáról adnak megfelelı képet.
Nagy gondot kell fordítani a baleset-megelızésre, a gyermekek testi épségének megırzésére.
Amely megfelelı személyi és tárgyi feltételek biztosításával a használati eszközök
ellenırzésével, karbantartásával, a felnıtt állandó kontrolljával megelızhetı.
Önmaguk és társaik épségének megóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés,
tolerancia).
Megvalósulási területek:
Testápolás – higiénés szokások kialakítása
Cél:

A tisztaság igényének felkeltése,
A fokozatos önállóság kialakítása – tudják a csapot kinyitni, elzárni, saját törülközıt
felismerni, kis segítséggel kezet törölni.
WC-használat után – étkezés elıtt kezet mosni, segítséggel fogat mosni, kérjenek
zsebkendıt, tudjanak orrot fújni, üljenek helyes testtartással.

Étkezés:
Cél:

esztétikus környezetben fokozatosan alakuljanak ki az étkezési szokások, tanulják meg
a kanál, villa, szalvéta használatát, a pohárból ivást, rágást.
Az ügyesebbek segítsenek a terítésben
Fontos az étkezésnél a helyes mérték és tempó megtanulása.
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Öltözés – vetkızés
Cél:

önállóságra nevelés
A fokozatosság elvét betartva tanulják meg az egyes ruhadarabok levételét, majd kis
segítséggel a felöltözést, a saját ruhadarabok felismerését.
Igényeljék a tiszta, ápolt külsıt, a rendet.

WC használat, szobatisztaságra nevelés
Cél:

A pelenka nélkül rendszeres ültetés mellett, nappal „száraz maradjon” állapottól el
kell jutni az után jelzés, majd szükséglet jelzéséig.

Testedzés
Cél:

a természetes mozgásigény kielégítése
A tanteremben avagy szabad levegın való tornázás (heti 5 óra mozgásfejlesztés)
Kirándulás, séták és sok idı eltöltése a szabad levegın.
1. évfolyam: - „Ismerkedjünk!”
Az egységesítı filozófia négy eleme: kíváncsiság, sokféleség, ismerkedés és
együttmőködés. Ezek az elemek egyfelıl segítik az iskolai beilleszkedést, másfelıl
megalapozzák a késıbb egyre speciálisabbá váló egészségnevelési tartalmakat

2. évfolyam: „Ki vagyok én?”
Ahhoz, hogy tanulóink biztonsággal közlekedhessenek szőkebb tágabb
környezetükben, megfelelı kiindulópontot jelent az önmagukkal való ismerkedés.
Tudniuk kell, hogy milyennek látja ıket a környezetük, mire kell figyelniük, hiszen ha
a szőkebb közösségbıl kilépnek (család, iskola), egészen más értelmezési keretbe
kerülnek.
3. évfolyam: „Helyem a világban”
A „kilépés motívuma” különösen fontossá válik a harmadik évfolyamon, hiszen
önállósodásuk során egyre nagyobb lehetıségük adódik arra, hogy
megismerkedhessenek a tágabb környezetükkel, az ott tapasztalható örömökkel,
kihívásokkal, veszélyekkel és azok kezelésével.
4. évfolyam: „Jól vagyok”
Ebben az idıszakban a család és az iskola biztonságából való kilépés már nem
pillanatnyi. Tanulóinknak a tartós, biztonságos kintlétre kell berendezkedni. Ezért
legfıképpen pozitív egyensúlyi létállapot megismerésére és megteremtésére kell
törekedni.
5. évfolyam: „Egészséges életmód”
Az életmódba beletartozik mindaz, amit a gyermek saját magával és környezetével
összefüggésben tesz. Életmódjuk különbözik annak megfelelıen, hogy milyen
életkörülmények között élnek.
6. évfolyam: „A változások kézben tartása”
Segítséget kíván nyújtani a felelısségvállaláshoz, a változások irányításához.
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A tanulók életük változásaira – iskolai élet, érdeklıdési kör, család és barátok,
szervezetük – összpontosítva azonosítják, tárják fel és bıvítik a változások kézben
tartásához szükséges jártasságokat.
7. évfolyam: „Találjunk egymásra!”
A serdülık élete egészen váratlanul kibillenhet az egyensúlyából anélkül, hogy
tudatában lennének. Ez az egyensúlyvesztés a tanulókat félelemmel töltheti el, és az
látszólag megsemmisítı erejő is lehet. Egészségnevelésünk célja, hogy segítsük
tanulóinkat annak a megértésében, hogy az élet – bármilyen életkorban átváltozhat a
kiegyensúlyozottságból a kiegyensúlyozatlanságba. Ezt el kell fogadni és meg kell
tanulni, hogyan lehet új egyensúlyokat létrehozni az életükben.
8. évfolyam: „Egészséges jövı”
A tanulók az eltelt évek alatt folyamatosan egyre nagyobb kontrollt szereznek saját
életük felett. Olyan képességek és jártasságok birtokába kerülnek, amelyek révén
képesek lesznek megérteni az egészséges életmódok változatosságát, kezelni az új
változásokat, új egyensúlyokat teremteni. Ettıl az évfolyamtól kezdve felvillantva a
jövı lehetséges kihívásait, az ezekre adható válaszokat, felkészítjük ıket egy boldog
és egészséges életre.
6. Az egészségfejlesztés spirálisan ismétlıdı témakörei:
a.)A biztonság megırzése: - a diákoknak érzéseiket és testüket is meg kell óvniuk a
fenyegetettségtıl és a sérülésektıl. Meg kell tanulniuk, hogy az érzelmek jólétünk fontos
részét képezik, szerepet játszanak a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek
felismerésében és kezelésében.
b.)Az egészséges táplálkozás: - rávezeti a gyerekeket arra, hogy kritikusan viszonyuljanak a
mindennapi és az ünnepi étkezési és ivási alkalmakhoz. Meg kell ismertetni ıket az
élelmiszerek, táplálékok „egészséges” és „kevésbé egészséges” fajtáival. Ezen keresztül
kell kialakítani bennük az egészséges táplálkozás fogalmát.
c.)Mozgás és személyes higiéné: - a részvételre bátorítva segíteni kell a gyerekeket abban,
hogy saját döntésük alapján valamilyen rendszeres fizikai aktivitást fejtsenek ki. A változó
fizikai sajátosságok következtében különös figyelmet igényes a személyes higiénével való
fokozott foglalkozás.
d.)A kábítószer fogyasztás és a kábítószerrel való visszaélés: - célunk, hogy érthetı,
szemléletes képet adjunk a drogok természetérıl, az elıírásokkal megegyezı és helytelen
alkalmazásukról, - beleértve a drogfogyasztás következményeit is. Meg kell tanítani ıket
arra, hogy felismerjék azokat a társadalmi helyzeteket, amelyekben – legális vagy tiltott –
„anyagokkal” kínálhatják ıket azért, hogy az ilyen esetekben megfelelı döntéseket
tudjanak hozni.
e.)Növekedés, változás és a szexualitás: - a fejlıdés különbözı aspektusait tartalmazza,
beleértve a serdülıkort, a biológiai aspektusok mellett, feldolgozva a szexualitás társadalmi
és érzelmi változásait is.
f.)Családi élet és kapcsolatok: - elısegíti, hogy a diákok képesek legyenek felismerni az
önmagukban és másokban ébredı érzelmeket, feszültségeket, esetleg azok létrejöttével
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okait. Ezzel lehetıvé teszi olyan készségek elsajátítását, amelyek révén újraépíthetik, és
karbantarthatják széttöredezı kapcsolataikat.
g.)Egészséges környezet – a környezeti ártalmakra vonatkozó ismereteken túl hangsúlyt
helyez a személyes kompetenciára. A környezeti neveléssel együtt lehetıségük lesz arra,
hogy témáról témára haladva a pusztán az egészségre koncentráló szemlélettıl eljussanak
az egészség holisztikus értelmezéséig.
h.) Fogyasztóvédelem – már kisgyermekkortól fel kell kelteni az érdeklıdésüket arra, hogy ne
vásároljanak és ne fogyasszanak, ne viseljenek egészségkárosító ételeket és termékeket.
Kísérjék figyelemmel az élelmiszerek szavatossági idejét és származási helyét.
7. A mentálhigiéné elméleti megközelítése
A mentálhigiéné a pszichés betegségek és mőködészavarok megelızésének tudománya.
Sajátos ismeretanyag azokról az oki tényezıkrıl, amelyek a személyiségben zavart vagy
betegséget okoznak és módszerekrıl, amelyekkel ezeket a tényezıket hatástalanítani lehet,
mielıbb kárt tennének.
Területei:
- önismeret
- személyiségfejlesztés
- önsegítı kiscsoportok
- mentálhigiénés érdekvédelmi csoportok
- családgondozás
- veszélyeztetett csoportokra irányuló szervezett segítési formák.
A mentálhigiénés prevenció 3 fı területe:
a.) Elsıdleges megelızés célja: mérsékelni a mentális rendellenességek és zavarok
eseteinek elıfordulási arányát.
Az erıfeszítések 2 fı területre összpontosulnak: megváltoztatni a környezetet,
erısíteni a problémamegoldó
képességet.
b.) Másodlagos megelızés célja: csökkentse a már kialakult mentális rendellenességek
idıtartamát.
c.) Harmadlagos megelızés célja: csökkentse a megbetegedések után visszamaradó
defektusok arányát, rehabilitációval
8. Az iskolai mentálhigiéné célja
- a tanulók ismerjék meg önmagukat és társaikat,
- a tanulók tájékozódjanak környezetükben,
- a tanulók bizonyosodjanak meg az egészséges és biztonságos élet értékeirıl,
- a tanulók fedezzék fel önmaguk megvédésének lehetıségeit.
Az iskolai egészségnevelés, egészségvédelem (mentálhigiéné) feladatszintjei és az ellátási
kompetencia
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Feladatok:
I. színt: EDUCÁCIÓ

Szinterei:
mentálhigiénés
csoportfoglalkozás;
osztályfınöki óra;
felvilágosító óra,
„Egészségnap”,
egyéni elbeszélgetés,
TEAM –
megbeszélés

Általános (testi-lelkiszociális) személyiség –
(egészség-) védelem – és
fejlesztés: a személyiség
fejlıdésének szolgálata;
készség,képességfejlesztés,
tehetséggondozás – és
fejlesztés, zavarfelismerés,
zavarszőrés,
problémakezelés,
TEAM preventív védelem,
megbeszélés,
megelızés
konfliktuskezelési
tréning,
„kríziskonferencia”
II. szint: TÁMOGATÓ
(SZUPPORTÍV)
TEVÉKENYSÉG
- pedagógusok
- tanulók-és
kapcsolati
közösségi
problémák
mentálhigiénés
feldolgozása
kiscsoportos
(konfliktus, zavar, foglalkozások,
probléma,
egyéni
átmeneti, enyhébb, elbeszélgetések,
aktuális, alkalmi- tanulói önsegítı
helyzeti)
csoportok
III. szint:
SZEMÉLYISÉGKORRE
KCIÓ PÓTLÓ
FEJLESZTÉS
Tartóssá váló, alkalmilag
tüneti viselkedés,
állandósult
magatartásproblémák,
teljesítményzavarok
(családi háttérproblémák
talaján hátrányos
helyzettel)

Az ellátás
illetékesei:
mentálhigiénés
gyógypedagógus,
osztályfınök,
védını
pedagógus
pszichológus
együttmőködés
közös ellátási
intervenciós terv
alapján

mentálhigiénés
pedagógusok
segítı (self-help)
munka, célzott
intervenciós
programok
mentálhigiénés
pedagógus
pszichológus
kettıs vezetés

mentálhigiénés
team
(mentálhigiénés
pedagógus,
pedagógus,
pszichológus,
családgondozó,
iskolaorvos,
gyermekvédelmi
felelıs, gyámügyi
elıadó, jogász

Segítıi:

Részesei:

iskolapszichológus tanulók
- kooperációval
- konzultációval
- facilitációval
- mediátor
funkcióval
- módszerátadással

iskolapszichológus pedagógusok,
konzultációja
tanulók
egyénileg vagy
csoportosan
AVP tréner
közremőködésével

tanulók,
családjaik
iskolaszervezet,
családsegítı
központ, nevelési
tanácsadó, segítı
lakókörnyezet

196

9. Szexuális nevelés
Az iskola védınıje és pszichológusa – osztályfınöki óra keretben – felvilágosító
beszélgetéseket és órákat tart, szinte minden korosztálynak.
Legfıbb cél: a lehetı legnagyobb önállóság és felelısségtudat kialakítása és erısítése a
párkapcsolat és a szexuális magatartás terén.
Cél:
-

a szexualitás kérdéskörének integrálása a személyiségfejlesztéséhez, a szexuális
személyiség fejlıdésének segítése
- alapvetı ismeretek átadása
- kérdések tisztázása, tabuk és félelmek oldása
- a szexualitástól való beszédmód kialakítása, szexuális szocializáció
- szociális kompetencia növekedése, fejlesztése mind a baráti, mind a párkapcsolatban
- magabiztosság, tudatosság, felelısség formálása és a pozitívabb önértékelés és énkép
alakítása
Mindezekhez figyelembe kell venni az adott korcsoport szomatikus, pszichés és
szocioszexuális fejlettségét, valamint az egyéni különbségeket.
Keretek:
- osztályfınöki órákon
- 1 osztálynál 4-6 alkalommal igény szerint (2 óra nemek szerinti bontásban)
- adott tematika alapján haladva, de a csoport igényeit alapul véve
Módszer:
- kiscsoportos keretben
- interaktív beszélgetés
- ismereteik rendszerezése, összegzése
- kevés ismeretanyag, de sokszori ismétlés, mélyítés a speciális nevelési igényük
figyelembe vételével
- oldott légkör
- játékos feladatok

197

Klúg Péter tagintézmény:
Egészségvédelmi nevelés minden tantárgyban
Sajátos nevelési igényő tanulók esetében kiemelkedı fontosságú a NAT-ban tantárgyanként
szereplı egészségnevelési célok és feladatok elıtérbe helyezése, mivel a gyerekek csak a saját
gyógypedagógus tanáraik, osztályfınökeik, szaktantárgyi pedagógusaik segítségével tudják
feldolgozni, megérteni és alkalmazni egyéni életük során.
Céljainkban megfogalmazott holisztikus szemlélető, környezettudatos fiatalok nevelésére
minden tantárgy, lehetıséget nyújt, vagyis az adott tananyag tanítása során a tanár minden
alkalommal megbeszélheti a tanulókkal a környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos
kérdéseket is. Ezt a kerettanterv sok helyen elı is írja a tantárgyak tartalmi részében.
Az a tény, hogy a tanulók különbözı tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak
az egészségvédelem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden területén fontos
problémáról van szó. A szaktanár jó ismerıje a „tudományterületének”, így teljes
biztonsággal tud választ adni a felmerülı szakmai kérdésekre is. A szennyezések és
következményeik megismertetése mellett a megelızésrıl, az egyén és a közösség
felelısségérıl, a társadalmi és gazdasági vonatkozásokról is megfelelı hangsúllyal legyen szó
az órákon.
Az egészséges életmód kialakítása céljából a humánbiológiai ismeretek mellett a személyi
higiéné megtanítása az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a partnerkapcsolatok
fejlesztése, az egészség-betegség fogalma (testi-lelki változások) az egészségkárosító
szenvedélybetegségek, balesetmegelızı ismeretek, erıszakos magatartásmódok elutasítása
különösen fontosak a tanórákon.
Kiemelt tantárgyak az egészségnevelés szempontjából
1.
2.
3.
4.
5.
6.

anyanyelv
osztályfınöki
testnevelés
környezetismeret
biológia és egészségtan
technika és életvitel

Egészségnevelés alsó tagozaton az anyanyelv tantárgy keretein belül
Az emberi test és lélek:
o
o
o
o
o
o
o
o

legfontosabb testrészek neve
betegség, az egészségestıl eltérı állapot, megfogalmazása
tisztálkodási szerek
elemi tisztálkodási módok
az érzékszervek védelme
a hallókészülék tisztán tartása
balesetek játék és munka közben
a mozgás, a sport és az egészség kapcsolatának felismertetése
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Elemi egészségmegırzı szokások:
o helyes testtartás
o alapvetı higiénés szokások, kiemelten járványos idıszakban
o egészséges táplálkozás néhány ismérve

A tanulók testi, lelki szükségleteinek kifejezése:
o öröm, bánat, szomorúság, betegség, sérülés
Közösségek, család, iskola:
o a tanulók saját személyi adatai, a tágabb család ismerete
o munkamegosztás a családban
o feladatok a diákotthonban
o személyi adatok kiterjesztése az osztálytársak és a tanárok nevére
o az osztályban tanuló gyermekek jellemzése egy-két külsı és belsı tulajdonság alapján
o a közösségi élet alapvetı illemtana

Szabadidıs tevékenység feldolgozása - társalgás:
o játszótér, szabadtéri játékok neve és a velük kapcsolatos tevékenységek
o szobai játékok neve és a velük kapcsolatos tevékenységek
o a játékszabályok betartása, és a balesetveszély megelızése
o a gyalogos- és kerékpáros közlekedési szabályok ismerete
Egészségnevelés felsı tagozaton az anyanyelv tantárgy keretein belül:
o a barátság, ellentét, felelısség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása
az irodalomban
o a mese és a valóság értelmezése
o a család fogalmának megjelenése a különbözı korokban
o emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás az irodalmi mővekben
o véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások véleményére
kisközösségi (iskolai-családi-baráti) helyzetekben
o epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek
elkülönítése révén megjelenı helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok,
egyszerőbb összefüggéseinek bemutatása és értelmezése
o a köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás, és a szleng szókészletében meglévı
eltérések felismerése és kommunikációs helyzeteknek megfelelı használatuk
Egészségnevelés felsı tagozaton az osztályfınöki óra keretein belül:
Az osztályfınök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó
ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel.
Az osztályfınöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az négy évre tervezett sokszínő
szocializációs program.
Szeretnénk, ha diákjaink tudatában lennének belsı értékeiknek, felismerve erısítenék azokat.
Belsı világukon túl tudjanak szőkebb hazánk (városunk és a Dél-Alföld) értékeirıl. Ismerjék
meg gyökereiket, hogy egészséges kötıdéseik megbízható támaszt nyújtsanak jövıjük
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alakítása során. A megvalósítás tudatossága és felépítettsége érdekében évfolyamonként másmás kérdéskört állítunk a középpontba, számolva az életkori sajátosságokkal.
Témakörök:
o
o
o
o
o
o

létezem (önismeret)
nem jó az embernek egyedül
a közösségek
közösségben az ember
az egészséges élet
a hasznos élet
Egészségnevelés a testnevelési órákon

o A kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy oktatása.
(Témakörei: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, úszás,
szabadidıs sportok)
o Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító
gerinctorna bevezetése.
o A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése
o Az iskolaorvos és védını által a tanulók szőrése, hogy felvilágosítást kapjanak a
tanulók egészségügyi állapotáról.
o Tantárgyi mérés, értékelés
Egészségnevelés a környezetismeret, biológia és egészségtan, és a technika és életvitel
órákon
o A közvetlen környezetben megfigyelt élıhelyek változásai és hatásuk az élılények
életének alakulására
o Az állatvédelem jelentısége, az állattartás erkölcsi szabályai
o Az emberi egészséget veszélyeztetı néhány tényezı: a kockázatos és a veszélyes
viselkedési módok
o Az étrend fontossága az egészség megırzésében, mozgás és személyes higiéné
o Veszélyes anyagok
o Családi élet és kapcsolatok
o A földi élet egységének a mikro- és makro környezetének egyensúlyban tartása az
emberiség nagy feladata - nagyon fontos ennek a szemléletnek az iskolában való
tudatosítása
o Az ember szervezetének részletes megismerése
o A szervezet mőködésbeli zavarainak okai, ezek összefüggése az életmóddal
o Az egészségfejlesztés terén szerzett általános ismeretek összegzése
o Az egészség nem a betegség hiánya, hanem testi, lelki, szellemi és szociális jóllét
állapota, melyet az egyén aktív, tudatos életvitellel valósíthat meg
Egészségnevelési témakörök a 9-10-11 évfolyamon az elızıekben felsorolt tantárgyi
kereteken belül
9. évfolyam
Önismeret.
Személyi higiéné.
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-

-

Az egészséges táplálkozás.
Az emberélet fordulói: az “egész”-séget megtartó és gyógyító néphagyományok a
magyarság körében - a születés
Isten tenyerén ( a gyermekkor )
karácsony
húsvét
( a témakörök feldolgozása az osztály érdeklıdése és érintettsége szerint változhat a
négy év alatt, de mindenképpen ajánlott Bálint Sándor : A szögedi nemzet, Illetve
Ünnepi kalendárium címő mőve )
Az egészséges nemi szerepek, nemi magatartás, szexualitás.
Drogismereti elıteszt kitöltése
Dohány-, alkohol- és gyógyszerfogyasztási szokások.
Tiltott és engedélyezett drogokkal kapcsolatos vélemények.

10. évfolyam
- Szexuális kultúra. Fogamzás, terhesség, fogamzásgátlás.
- Az emberélet fordulói: az “egész”-séget megtartó és gyógyító néphagyományok a
magyarság körében: a felnıttkor küszöbén
- A természeti és társadalmi környezetbıl adódó testi, lelki problémák. A megoldás
módjai
- A nemi betegségek, AIDS-prevenció.
- Az alkohollal, dohányzással, bódulatkeltı anyagokkal szembeni elutasító magatartás
kialakítása.
- Drogismereti utóteszt kitöltése
- Bırünk egészsége. A testékszerek veszélyei.
- Elsısegélynyújtó ismeretek.
11. évfolyam
- Táplálkozási alternatívák. Kóros állapotok.
- Az emberélet fordulói: az “egész”-séget megtartó és gyógyító néphagyományok a
magyarság körében: betegség, gyógyítás, az öregkor és a halál, párválasztás, esküvı,
házasélet
- A szülés. Az abortusz etikai megközelítése
- Párválasztás, család.
- A drogok és a reklám. A tiltott drogokkal kapcsolatos vélemények.
- Baleseti szimuláció
- Hova fordulhatunk? – a kapcsolat keresése önkormányzati és országos intézményekkel,
civil szervezetekkel szociális és környezeti problémák orvoslására (pl. munkanélküli
segély, ösztöndíjak lehetısége, illegális szemétlerakók megszüntetése lakóhelyünk
közelében, stb.)
Felelısök:
A tantárgyakat tanító gyógypedagógusok, szaktanárok, az osztályfınökök, iskolaorvos, az
intézmény dolgozói
Versenyekre való felkészítés
Egyéni felkészítés, sportkör és szakkör
Az iskola hagyományos versenyei:
− Úszás, röplabda, asztalitenisz, atlétika, futball, közlekedési versenyek, sakk,
Felelısök: intézményvezetı és helyettesei, testnevelı tanár, szakkörvezetık
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Részvétel városi, vagy országos akciókban, kezdeményezésekben és programokon
Sport: pl. Samsung-futás, Pick-futás (aktuális városi sportrendezvények – a felhívásnak
megfelelıen)
Felelısök: a diákönkormányzatot segítı pedagógus, testnevelı tanár
Intézményi látogatások
A város által kínált látogatási lehetıségek megragadása osztályfınöki és szakköri órák
keretében, mely terveink szerint lehet egészségügyi- és szociális intézmény, tudományos
intézet, botanikus kert, múzeum, Tini Ambulancia, Drogambulancia, csillagvizsgáló.
Felelısök: szaktanárok, szakkörvezetık, drogügyi koordinátor
Témanapok
Iskolánk hagyományos témanapjai:
 Siketek- és Nagyothallók Világnapja
 Madarak és Fák Napja
 Gyermeknap
Ezeken a napokon diákjaink szervezett programban vesznek részt a rendezvényekben.
Játékos vetélkedık
 Ügyességi versenyek
 Kerékpáros kirándulások
 Ételkészítés, szalonnasütés, táplálkozással összefüggı versenyek
Felelısök: intézetvezetı és helyettesei, szaktanárok, osztályfınökök, , ápolónı, a
diákönkormányzatot segítı pedagógus


Ajánlott jeles napok jegyzéke:
Jeles napok

Megnevezése

Felelısök

Február 2.
Március 22.
Április 3.
Április 7.
Április 18.
Április 22.
Május 8.
Május 10.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Szeptember 16.
Szeptember 23.
Október 4.
Október 8.
Október 10.
Október 31. vagy a
hónap utolsó munkanapja
December 1.

Vizes Élıhelyek
Víz Világnapja
Csillagászati Világnap
Egészségügyi Világnap
Mőemlékvédelmi Világnap
Föld Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Ózon Világnapja
Takarítási Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelı Világnap
Lelki Egészség Napja
Takarékossági Világnap

Környezetismeret tanár
Technika tanár
Földrajztanár
Környezetismeret tanár
Rajztanár
Biológia tanár
Osztályfınökök
A diákönkorm. segítı pedagógus
Környezetismeret tanár
Drogügyi koordinátor
Környezetismeret tanár
Kémia tanár
Technika tanár
Környezetismeret tanár
Környezetismeret tanár
Osztályfınökök
Matematika tanár

AIDS elleni világnap

Osztályfınökök

202

A kiemelt világnapokról minden évben megemlékezünk, a tanulók által készített
figyelemfelkeltı faliújság cikkekkel és képekkel illetve a városi rendezvényeken való
részvétellel.
Felelısök: a világnapok mellett közölve
Segítı kapcsolatok és kapcsolódási pontok













Szülık (család)
Iskolaszék
Iskolaorvos, háziorvos, védını
Gyermekjóléti Szolgálatok
Nevelési Tanácsadók
Családsegítı Szolgálat
ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberi
Rendvédelmi szervek
Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum (KEF)
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
Csongrád Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Vöröskereszt

Iskolai drogstratégia, drog-prevenció
A prevenciós tevékenység az egészségfejlesztés része, és így áthatja az életmód formálásának
egészét. A drog-prevenciós munka három szintő. A szintek egymástól térben, idıben és
feladatban is elkülönülnek. A megelızés folyamatossága viszont szoros kapcsolatot feltételez
a szintek végrehajtóitól. A megelızési folyamatban a primer prevenciónak van
legkiemelkedıbb szerepe.
Elsıdleges prevenció: A drogmentesek megóvását jelenti.
Fı célja: olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer interiorizálása, amelyek
hatására a fiatalok társadalmilag elfogadott módon értékelik és viszonyulnak a
szervfogyasztókhoz. A fiatalokat képessé kell tenni az elutasításra, a kábítószerek
fogyasztására történı csábítási helyzetekre.
A pedagógusok figyelme elsısorban a gyermekek életmód- és magatartásbeli változásira,
iskolai teljesítmény csökkenésére terjedjen ki. Számottevı változás esetén a támogató
odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Az iskolai drogstratégia alapvetı területe az
elsıdleges prevenció.
A drog-prevenciós tevékenység, mint összetett személyiségfejlesztı munka szinterei
sokszínőek.
a.) Kurrikulumszerő programok:
Szaktárgyi órák témafeldolgozása
Minden tartárgynak van konkrét csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez és így a
drog-prevencióhoz. Külsı elıadókkal – védını, pszichológus, orvos – lehet
színesíteni az ismeretátadó órákat.
Osztályfınöki órák keretében konkrét témakörök feldolgozása, mint ismeretátadás és
interaktív gyakorlatok, valamint esetelemzések.
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b.) Rehabilitációs órák:
Mentálhigiénés
önismereti,
kommunikációs
személyiségfejlesztı
csoportfoglalkozások keretében, amelyek állandó kortárscsoportként mőködnek.
c.) Tanórán kívüli foglalkozások:
Az OM és a GYISM által megpályázott drog-prevenciós program keretében drogügyi
koordinátor irányításával:
o tájékoztató elıadások, bemutatók szülıi értekezleteken külsı elıadóval
o pedagógusok részére szervezett drog-prevenciós elıadássorozat külsı
elıadóval
o tanulók részére külsı elıadó vezetésével
korcsoportonként szervezett
tematikus elıadások, bemutatatók
o tanulók részére szervezett drog-prevenciós kiscsoportos tréningek
intézményünk mentálhigiénés szakemberei vezetésével
o diákönkormányzati programok – iskolai hagyományırzı programok keretében
egészségnevelési nap amelyek az iskola image-formálását segítik, javítják a
diákok, pedagógusok, szülık elkötelezettségét és a közösségi élet szintereiként
szerepelnek.
o drog-prevenciós nyári tábor iskolánk üdülıjében, - lehetıség szerint pályázati
pénzbıl.

11.2. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉS
Kozmutza Flóra székhely:
„Magyarázd el nekem, s én el fogom felejteni,
mutasd meg nekem, s én emlékezni fogok,
részt veszek benne, s én meg fogom érteni.”
Lao Ce

Bevezetı
A NAT az iskolai oktatás-nevelés kiemelt fejlesztési területei között szerepelteti a környezeti
nevelést. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. trv. 48. (3) b. elıírja,
hogy az iskolák Pedagógiai programjának tartalmaznia kell a környezeti nevelési programot.
Intézményünk környezeti nevelési programjának kidolgozása során figyelembe vettük, hogysajátos nevelési igényt tekintve- értelmileg akadályozott gyermekeket nevelünk
- a programot intézményi szinten, a fejlesztı iskolától kezdıdıen, az óvodán át, a
készségfejlesztı speciális szakiskoláig átfogóan kell megvalósítani
- a környezeti nevelést tantárgyakon átívelı, kereszttantervi kompetenciaként valamint a
tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósuló általános fejlesztési feladatként szükséges
kezelni.

Jövıkép
Szeretnénk, ha a jövıben gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményünket „környezetbarát
iskolának” nevezhetnénk, mely tulajdonképpen a környezeti felelısség gyermekközpontú
megközelítési módja.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy intézményünk egy környezetileg is egészséges szemlélető
intézménnyé váljon, amelyben olyan nevelési, oktatási, habilitációs munka folyik, mely a
maga speciális feladataival és szerény lehetıségeivel hozzájárul, hogy bolygónkon, a Földön
egy jobb élet jöhessen létre.
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Küldetésünk a környezeti nevelés terén:
Az iskola sajátos nevelési igényő tanulóit odafigyelı, szeretetteljes és toleráns, biztonságot
nyújtó légkörben olyan fiatalokká neveljünk:
- akik egyéni képességeikhez mérten védelmezıi lesznek a környezeti értékeknek és ennek
érdekében cselekednek is lehetıségeik szerint.
- akik irányítással képesek meglátni a változásokat, azokhoz segítséggel alkalmazkodni
tudnak és maguk is törekszenek bizonyos szintő pozitív irányú változásokat elıidézni.
Törekvésünk, hogy
o
minél több tanórai és tanórán kívüli foglalkozás az intézmény udvarán, illetve az
iskolához közeli, természetes körülmények között zajlana.
o
a belsı terek még hangulatosabbak legyenek, több élı növény illetve természetes vagy
újrahasznosított anyagokból készült dekoráció díszítse majd a folyosókat, zsibongót,
tantermeket, hálótermeket.
o
dolgozóink és növendékeink tudatosan figyeljenek az energiatakarékosságra és az
anyagtakarékosságra. Csökkenjen a hulladék mennyisége, melynek javát - a
lehetıségekhez mérten- szelektíven győjtjük.
o
tanulóink alkalmazzák az intézményben kialakult környezettudatos szemléletet az
egész településen (Hódmezıvásárhely) és otthoni, családi környezetükben is.
o
a gyerekek harmonikus, stresszmentes körülmények között nevelkedjenek és
tanuljanak, amelyben jól érzik magukat.

Hozzáállás
„A környezeti nevelés eredményessége létünk feltétele.”
Célunk, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók egyéni képességeikhez mérten értsék és
értékeljék a környezet megóvásában játszandó szerepüket.
Ennek érdekében feladatunk, hogy pozitív attitődöket, személyiségjegyeket alakítsunk ki
bennük a környezet iránt:
o
a környezet és más élılények iránti tisztelet, törıdés és gondoskodás
o
a környezeti problémákról való - egyéni képességek szerinti- gondolkodásmód
o
mások nézeteinek és véleményének tiszteletben tartása
o
a bizonyítékok és racionális érvelés iránti tisztelet
o
tolerancia és nyitottság
Általános alapelvek, értékek
„Eddig egyetlen nevelési terület sem szembesült azzal a feladattal, hogy sikerén a földi
élet egyensúlya múlik.”
o
élethosszig tartó folyamat
o
fenntartható fejlıdés
o
a kölcsönös függıség, ok-okozati összefüggések
o
helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései
o
alapvetı emberi szükségletek
o
emberi jogok tiszteletben tartása
o
demokrácia
o
elıvigyázatosság
o
biológiai és társadalmi sokféleség
o
az ökológiai lábnyom
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Célok
Hosszú távú cél, hogy SNI tanítványaink egyéni képességeiknek megfelelıen
környezettudatos felnıttekké váljanak. Ennek érdekében tanulóinkban ki kell alakítanunk:
o
környezettudatos magatartást: esetükben a pozitív mintakövetést, a tudatos
odafigyelést és az egyéni képességekhez és lehetıségekhez mért környezetvédelmi
tevékenység szintjét jelenti
o
a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı, takarékos magatartást és segített
életvitelt
o
környezet értékei iránti felelıs magatartást, annak megırzésének igényét és akaratát
o
a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség ırzését
o
egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezetı, általuk is követhetı
technikákat, módszereket
o
az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása
o
elemi szintő ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
o
holisztikus és globális szemléletmód kialakítása
o
fenntarthatóságra nevelés
o
a környezetesztétika hatékony fejlesztése
o
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
o
tolerancia és segítı életmód

A fent említett célok eléréséhez a következı általános irányelveket vesszük figyelembe:
o
a környezet az emberiség közös öröksége
o
a környezet minıségének megırzése, fenntartása és javítása közös kötelesség, az
általános emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly védelmének része;
o
a természeti erıforrások elırelátó és ésszerő felhasználásának szükségessége;
o
minden egyes ember saját viselkedésével, különösen, mint fogyasztó, hozzá tud
járulni a környezet védelméhez.
Rövid távú célok:
A környezeti nevelés az oktatás és a nevelés
valamennyi területén jelenjen meg!
Feladatok:
A helyi tantervben fejlesztési területenként, a tanmenetekben zöld levél piktogrammal jelöljük
meg a feladatokat és a módszereket.
Sikerkritérium:
- környezeti nevelési tartalom a tanórákon
- változatos, cselekvésbe ágyazott tanítási módszerek.
- erısítsük a tantárgyközi kapcsolatot, egységben lássák a tanulók az egy témához tartozó
ismeretet.
Feladatok:
Projektek kidolgozása /jeles napok, aktuális helyi programok/
Sikerkritérium:
- rendszerszemlélet kialakítása
- ismeretek összekapcsolódnak.
- a pedagógusok, minden dolgozó és minden szülı személyes példájukkal legyenek
környezettudatos életvitel hiteles terjesztıi.
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Feladatok:
Képzések, továbbképzések, szülıi értekezletek, speciális elıadások
Sikerkritérium:
- a programokat úgy szervezzük, hogy minél környezetkímélıbb legyen;
- a nevelık rendelkezzenek azokkal a személyiségvonásokkal, szakmai
ismeretekkel, melyeknek birtokában mintaként szolgálhatnak a gyerekeknek
- hulladékok mennyiségének csökkentése
Feladatok:
- szelektív hulladékgyőjtés
- papírgyőjtés;
- az intézet környezetének mindennapos tisztántartása/napi szemétgyőjtés az intézet elıtt,
az
udvar rendbetétele a munkaórák keretében, levélsöprés, takarítás, virágoskert gondozása
stb./.
Sikerkritérium:
- a tanulók és a dolgozók szelektíven győjtik a hulladékot
- ügyelnek környezetük rendezettségére, tisztaságára
- csökken az elszállított szemét, hulladék mennyisége
- kevesebb csomagolási hulladék
- a hulladékok felhasználásának köre bıvül
A környezettudatos magatartás segítése: a mi tanulóinknál a mintakövetés, tudatos
odafigyelés szintjét jelenti
- közösségi felelısség felébresztése;
- egészség és környezet összefüggései;
- helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések;
- fogyasztás helyébe életminıség;
- segített életvitel minıségéhez szükséges értékek, viselkedési normák.
Fenti célok eléréséhez szükséges az alábbi készségek kialakítása, fejlesztése:
o elemi szintő szintetizálás, analizálás nevelıi segítséggel
o problémaérzékenység, integrált megközelítés;
o együttmőködı képesség fejlesztése;
o pozitív magatartási minták befogadása, követése
o alkalmazkodóképesség fejlesztése;
o tolerancia, segítı életmód;
o elemi szintő vitakészség;
o kommunikációs képesség fejlesztése;
o konfliktuskezelési képesség fejlesztése;
o értékelés, önértékelés, mérlegelés elemi szintje.
Intézmény környezeti nevelési szemlélete
Napjainkban a figyelem a fenntartható fejlıdés megteremtésére irányul.
A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban-nevelésben kell
elkezdenünk. Az SNI tanulók számára is olyan oktatást-nevelést kell biztosítanunk, amelyben
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.
Intézményünkben kiemelten fontos feladatként kezeljük, hogy az SNI gyermekek elemi szintő
környezettudatos szemléletét alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk,
megszilárdítsuk.

207

Környezeti nevelı munkánk a fejlesztı iskolai, óvodai, iskolai, szakiskolai és diákotthoni élet
sok területére kiterjed. Minden óvodai, iskolai és minden iskolán kívüli programon
törekszünk arra, hogy tanulóink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes
egészként lássák a természetet, s benne az embert. Sajátos, segítı módszereinkkel
megtanítjuk ıket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségeket észleljék, segítséggel
keressenek egyszerő összefüggéseket. Így válhatnak majd az SNI gyerekek is tudatos
„környezetvédıvé”, akikben tudatosul, hogy egyéni képességeik és lehetıségeik
függvényében ık is hozzá tudnak járulni környezetük, a természet megvédéséhez.
Törvényi háttér, szabályzók
A jog szerepe a környezeti nevelésben kettıs. Egyrészrıl, mint fontos állami tevékenységet a
jog szabályozza a környezeti nevelést, másrészrıl jog bizonyos szabályai a környezeti
nevelés fontos témakörét képezik.

Intézményi helyzetkép, helyzetelemzés a környezeti nevelés szempontjából
Lásd: Helyzetelemzés fejezetben
Az intézmény helye, épülete
Iskolánk Hódmezıvásárhely M.J. Város településhatárán található, közvetlenül a forgalmas
47. sz. fıútvonal városból kivezetı szakasza mellett. Intézményünk két telephelybıl
áll.(Kutasi út 34-36. Simonyi út 6.) Az iskolához tartozik egy gyakorló kert, ami gyalogosan
is könnyen megközelíthetı. A régi iskolaépület állagának megırzése érdekében folyamatos
karbantartást és felújítást igényel, amit részben saját karbantartóink, részben szakipari
vállalkozók végeznek el. A villanyszerelési munkálatokat kizárólag egy erre szakosodott
szakipari, iskolánk által megbízott cég végzi.
A fıépület mellett 30 m-re sajnos egy italbolt mőködik. .
Az iskola mőködése környezeti nevelési szempontból
Tantestületünkben a környezeti nevelési program kidolgozásával 5 fıs munkacsoport
foglalkozott. E nevelési terület eddig is fontos volt intézményünkben, minden pedagógus és
nevelımunkát segítı munkatársunk a mindennapos oktató-nevelı munkájába hangsúlyozottan
beépítette a környezeti nevelés feladatait.
A programot összeállító munkacsoportban biológia-földrajz szakos, földrajz-testnevelés
szakos, testnevelés- gyógypedagógiai tanár diplomával rendelkezı, konduktor-tanító-technika
szakos és óvodapedagógus.
Belsı:
Az iskolaépület: Az intézmény három épületbıl áll.
Az épületrészek kora nagyon különbözı: 5 évestıl a 150 évesig
Az épületet felépítı anyagok: - vályog (a fıépület 150 éves vályogfalú);
- tégla.
Világítás: neon és izzók.
Főtés: központi, gázkazán.
Szigetelés: nincs, ill. a vályog természetes szigetelı hatása.
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Tantermek: az intézmény mindkét telepén mőködnek tantermek.
- túlzsúfoltak, méretük 18-20nm-es, a tanulócsoportok létszáma 10-14 fı
- sötétek, a mesterséges megvilágítás korszerősítése megtörtént
- a bútorzat folyamatos cseréje kiemelt fontosságú;
- többfunkciósak: napközis foglalkozások színhelye
-1999-ben 3 új tanteremmel bıvült, melynek mérete, berendezése világítása korszerő;
- az ablakok sötétíthetıek, a hımérséklet megfelelı
A termeket és közlekedı folyosókat gyermekmunkákkal, természetes anyagokból készült
dekorációkkal osztály- és eseménytablókkal, színes textíliákkal és függönyökkel tesszük
otthonosabbá.
Mosdók viszonyai:
- száma kevés, állaga a folyamatos felújítás miatt megfelelı
- higiéniája megfelelı, fokozott figyelmet fordítunk rá
- a mellékhelyiségek száma a tanulólétszámhoz viszonyítottan kevés, az óvodában egy
légtérben van a tusolókkal.
- a nevelıi mellékhelyiségek száma kevés
- a szülık, vendégek számára nincs külön mellékhelyiség
Az iskola épülete:
- kívülrıl kopott, omladozó vakolat
- belülrıl barátságos, a falakat a gyerekek rajzai és tablók díszítik:
évszakfal, munkahelyi gyakorlat-projekt fal, faliújság, amelyen az aktuális hírekettudnivalókat, eseményeket, eredményeinket, büszkeségeinket olvashatják a szülık.
Bútorzat:
- elhasznált, korszerőtlen, pályázati és költségvetési forrásból cseréje folyamatos
- hálótermekben emeletes, dekoratív faágyak kerültek elhelyezésre
Nincs tornaterem, ezért a mozgásnevelés és testnevelés foglalkozásokat a zsibongóban
tartjuk, amely kicsi és nyitott a közlekedıfolyosóra. Rendelkezésre áll egy kismérető
tornaszoba, mely különbözı eszközökkel felszerelt, de ablaka zárt közlekedıfolyosóra nyílik,
ezért szellıztetése nehezen oldható meg. Tavasszal és ısszel az udvari aszfaltozott pályát
használják testnevelésre és sportkörre az iskola tanulói. A gyógytestnevelés és konduktív
terápia egy kismérető, mozgásfejlesztı eszközökkel felszerelt szobában zajlik.
Hetente egy alkalommal a sportköri foglalkozásokat az egyik közeli általános iskola
(Hódmezıvásárhelyen, Klauzál Gábor Általános Iskola) korszerő tornacsarnokában tartjuk.
Tornaterem hiányában kevés sporteszköz van, mert helyszőke miatt ezek elhelyezése is
problémát jelent, hiszen nincs sportöltözı és tornaszertár.
Az udvaron van virágoskert, az iskola közelében (1 km) pedig gyakorlókertben
dolgozhatnak gyerekeink.
Technikai felszereltség:
Rendelkezünk az alapvetı oktatástechnikai eszközökkel:
-tv, videó, diavetítı, projector, magnó, CD és DVD lejátszó, számítógép, videokamera,
fénymásoló, írásvetítı
-hobby égetı kemence
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Étkeztetés körülményei:
Az iskola saját konyhát üzemeltet
terítési szokás: 5-12. évfolyamok végzik forgó rendszerben
(a mindennapi munkájuk fontos része)
teríték: a fehér terítıt jól tisztítható, színtelen mőanyag lap védi
porcelán lapos ill. mély tányér üveg pohár, fém evıeszközök,
mőanyag kompótos tányér, papírszalvéta
zománcos tálalóedényeket folyamatosan cseréljük rozsdamentesre
/HACCP elıírások szerint/
ételek: napi ötszöri étkezés, minısége, mennyisége megfelelı
Az étlap összeállításért felel: élelmezésvezetı
Ellenırzi: gazdaságvezetı, igazgató-helyettes, gyermekorvos
Étkezési szokások:
- a nagy- ( 94 fıs) és kis- (40 fıs) ebédlıben folyik az étkezés.
- az ebédeltetés a nevelési feladataink egyik kiemelt része. Heti órarend szerint
gyógypedagógusaink is ebédeltetnek.
- a fıétkezési idı min. 45 perc, az adott csoport tanulóinak szükséglete szerint hosszabb is
lehet.
- a gyerekek két turnusban ebédelnek, mert kicsik az ebédlık.
- tálaló kocsikra készítik elı a tálakat.
- az asztalra helyezett edényekbıl irányítás mellett önállóan szednek a gyerekek.
- a tányérokat, poharakat a napos viszi el, hétvégén az ebédlıtakarításban is részt vesznek
tanulóink.
Az iskola udvara:
Zárt, található benne füves rész, aszfaltozott pálya kapukkal, kosárlabda palánkkal. Fa és fém
csúszda, homokozó, fa, fém és mőanyag mászóka, fa mókuskerék, két mőanyag medence,
melyek a gyerekek bentlakása miatt nagy igénybevételnek vannak kitéve.
Árnyas és napos helyeken udvari padok találhatóak. Az udvart virágoskert díszíti. Az
udvaron fák és félig nyitott faház található. Ez a tavasztól ıszig tartó idıszakban alkalmas
szabadtéri foglalkozások megszervezésére.
Simonyi úti telep: kb. 2700 m2 nem beépített terület, ahol a gyerekeknek fém játékok, árnyas
és napos füves terület áll rendelkezésére.
Balesetveszélyes körülmény
-a lépcsık, helyiségbejáratok akadálymentesítése megtörtént..
-a járdaburkolatok több helyen repedezettek, felújításuk folyamatos.
-az udvari két mőanyagmedence fedetlen, nem rendelkeznek vízforgatóval.
-az aszfaltozott sportpálya és a két medence nagyon közel vannak egymáshoz.
Tisztasági meszelés, karbantartás
-minden évben kötelezı jelleggel tisztasági meszelés történik a fızıkonyhában és a
vizesblokkokban. 4-5 éves forgórendszerben történik meszelés a többi helyiségben.
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Külsı:
A település és a régió, a helyi értékek
Helyi problémák és értékek megjelenítése a környezeti nevelési tevékenységben:
Hódmezıvásárhely, Megyei Jogú Város Környezetvédelmi programja alapján.
„Gondolkodj egészben, cselekedj helyben.”
A fenntartható fejlıdés nemzetközileg elfogadott elvének megvalósítása települési,
területi(megyei) és országos szinten minden emberi tevékenység területén egyaránt
szükségessé teszi a környezet érdekeinek szem elıtt tartását.
A Hódmezıvásárhely M. J. Város környezetvédelmi programjának célkitőzései:
- az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító,
veszélyeztetı hatások csökkentése, megszüntetése.
- az élı, élettelen környezet természet közeli állapotának megırzése, a természetes
rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra
sokféleségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlı információk megırzése.
- a természeti erıforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlıdés elveinek
figyelembevétele. A lételemnek tekintett (víz, termıföld, levegı ) természeti
erıforrásokkal való takarékos, értékvédı gazdálkodás, ezeknek a következı generációk
számára való megtartása.
Az elızıekkel összefüggésben a gazdasági fejlıdés és a környezet harmonikus, az ésszerő
környezet-igénybevételre és a minimális környezet-károsításra törekvı viszonyok
megvalósítása.
A város földrajzi és geológiai adottságai:
- Csongrád megye déli részén helyezkedik el
területén két kistáj helyezkedik el: Marosszög, Csongrádi-síkság
- földtani adottságai: pannóniai üledék, folyóvízi rétegek, lösz
jellemzı homokliszt, ártéri iszap, agyag, homok
- a városban Nagy András János, helyi polgár kezdeményezésére Zsigmondy Vilmos 18791880-ban fúrta meg az elsı magyarországi közhasználatra szánt artézi
kutat.
- a hatalmas külterület –elsısorban mezıgazdasági termeléssel foglalkozó tanyavilág- saját
úthálózattal nem rendelkezik, a forgalmat a városba sugarasan befutó
országos utak bonyolítják le.
- rét, legelı, helyenként kisebb erdıfoltok
Ökológiai problémák a városban - feladatok:
Levegı –por szennyezettség
- nitrózus gázok;
- ATEV bőzhatása;
- 45-ös és 47-es utak mentén a szennyezettség mérséklése;
- a Mártélyi Tájvédelmi Körzet levegıminıségének megırzése.
Föld –termıképesség megırzése
- hulladék-lerakók rekultiválása
- belvízelvezetı és öntözıcsatornák
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Víz –felszíni vizeket érı terhelések csökkentése
- csapadékvíz hálózat;
- Mártélyi Tájvédelmi Körzet jó vízminıségének megırzése;
- felszín alatti vizek védelme;
- víztakarékos technológiák bevezetése.
Helyi értékek
Külterületi természeti értékek, felületek
- Mártélyi Tájvédelmi Körzet.
- Értékes fasorok: Kincses temetıt a Körtvélyesi temetıvel összekötı 4-5km-en, a régi
rizstelep területén.
- Mátyáshalmi iskolától a Csomorkányi romtemplomig vezetı nyárfasor.
- A felszín alatti vizek, a rétegvizek a vezetékes ivóvízellátás fı bázisa. Az 1000-2000
méter mélységbıl feltörı meleg vízre épült a városi strand. A kórházi kút vize
GYÓGYVÍZ.
- A város területén a 2000 méteres mélységő kutak termálvizet adnak. A 2 db 1000 méteres
kút ivóvíz minıségő termálvizet ad. Ezt lakossági melegvízellátásra használják.
Belterületi természeti értékek
- Belterületi zöldfelületek
- Belterületi parkok.
Konkrét célok
Az SNI gyermekek környezeti nevelésénél is azok a tanulási jellemzık, szempontok
vonatkoznak, amelyek e Pedagógiai Program 1.2 pontjában felsorolásra kerültek.
Az értelmileg akadályozott SNI gyermekek környezeti nevelésénél minden évfolyamon nagy
hangsúlyt kell fordítani a befogadáshoz nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére.
Cél a megismerési módszerek további fejlesztése, a szemléletes-cselekvı és képi gondolkodás
nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások kifejlesztése, amely
segíti környezettudatos magatartás formálását.
Új elemként jelentkezik a belépı tevékenységformák segített megfogalmazása valamennyi
tantárgyban.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek a környezeti nevelésben
Tanórai foglalkozások
o Hagyományos órakeret
Helyi tantervbıl:
Játékra nevelés /1-3. évfolyam/
- A játék folyamán egyre jobban ismerjék meg környezetüket, a benne lévı
tárgyakat, jelenségeket, alakuljon ki kapcsolatuk társaikkal és a felnıttekkel
fejlıdjön kommunikációs készségük.
- Járuljon hozzá a gyermekek esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat,
hogy legyen igényük, környezetük rendben tartására.
Beszédfejlesztés és környezetismeret /1-6. évfolyam/
− A tanulók ismerkedjenek meg környezetük tárgyaival, szerezzenek természeti és
társadalmi környezetükbıl olyan tapasztalatokat, amelyek a helyzetüknek,
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fejlettségüknek megfelelı biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek.
− A környezetben való tájékozódás kialakítása, elemi szintő összefüggések
felfedezése és ebbıl elemi következtetések levonása.
− A megfigyelıképesség, emlékezet, gondolkodás fejlesztése.
− A környezethez való alkalmazkodóképesség kialakítása.
− Ismerjék meg és ırizzék a természeti és az ember- alkotta táj szépségeit.
− Ismerjék meg az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat.
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok /7-12 évfolyam/
− Nyújtson olyan ismereteket, melyek elısegíti a tanuló látókörének kibıvítését,
tágabb környezetének pontosabb megismerését.
− Az ismeretek csoportosításán, általánosításán keresztül nyújtson alkalmat a tanuló
számára fogalmi gondolkodás fejlesztésére, az ok-okozati összefüggések
észlelésére.
− Tegye lehetıvé, hogy a tanuló megszerzett ismereteit az élet különbözı színterein
alkalmazza.
− Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulóknak a
környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést.
− Ismerje a legfontosabb ünnepeket, azok jelentıségét, a hozzá kapcsolódó
szokásokat, alkalmazza a tanult viselkedési formákat.
− Legyenek elemi földrajzi ismeretei Magyarországról és az ország, haza
fogalmáról.
Önkiszolgálás /1-3. évfolyam/
− Járuljon hozzá a térbeli és idıbeli tájékozódást segítı alapfogalmak rögzítéséhez,
adekvát alkalmazásához.
Életvitel és gondozási ismeretek /4-12 évfolyam/
− A tanulók manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgás
koordinációjának fejlesztésével segítse az elemi munkavégzı képesség
kialakítását.
− Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természetes anyagok megmunkálhatóságáról,
biztosítsa az alkotás örömének és hasznosságának megtapasztalását.
− Járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat,
hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására.
− A megtanított életviteli és gondozási ismeretek rögzítésével az általános
képességek gyakorlati alkalmazásával a tanulók szocializáltsági szintjének
növelése.
− A társadalmi és természeti környezethez való alkalmazkodóképesség javítása.
− A megszerzett begyakorolt ismeretek alkalmazásával tegye képessé a tanulókat
saját, lakó- és munkakörnyezete rendben tartására, felszólítás nélkül.
− Legyen képes természetes alapanyagok megmunkálásával munkadarabok
készítésére.
Környezet és egészségvédelem /5-12 évfolyam/
− Fejlessze a tanuló meglévı ismereteit környezetünk élı és élettelen jelenségeirıl.
− Alakítsa ki igényét a természetvédelemre.
− Bıvítse egészségügyi ismereteit, alakítson ki olyan szokásokat, készségeket,
melyek segítségével az egészséges életmód és tiszta környezete iránti igénye
kifejlıdik.
− Biztosítson folyamatos gyakorlási lehetıséget testének, ruházatának és
környezetének tisztán tartásához.
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− Az élılények és a környezetük kölcsönhatásainak megismerésén keresztül tegye
lehetıvé a tanulók környezetkímélı és természetvédı szemléletének kialakítására.
− A tantárgy tanítása során megszerzett természeti ismeretek bıvítésével, lehetıvé
váljon képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet éljenek.
− A természeti környezetrıl szerzett ismeretek köre olyan új fogalmakkal,
összefüggésekkel bıvüljön, amelyek felnıtt, mindennapi életükben szükségesek és
hasznosíthatók
− Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát, az abból levonható gyakorlati
tennivalókat.
− Fejlessze a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat.
− Alakuljon ki környezet és természetkímélı életmódjuk, lehetıségükhöz mérten
aktívan vegyenek részt környezetük megóvásában.
− Ismerjék meg az ember természeti erıkkel vívott küzdelmét.
Mozgásnevelés, testnevelés /1-12. évfolyam/
− Elemi mozgások játékos megtanításával és gyakoroltatásával, a sokoldalú
mozgásos tapasztalatszerzésre építve a tanulók elemi mozgáskultúrájának
kialakítása, a mozgás-összerendezettségük javítása, képessé téve ıket a
munkavégzésre
− Természetben végezhetı terápiás lehetıségek alkalmazása (terápiás célú úszás,
gyógypedagógiai lovaglás, konduktív terápia, gyógytestnevelés)
− Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes.
− Sajátítsanak el régi magyar, a természetben is őzhetı, mozgást igénylı népi
játékokat. (pl.: karikahajtás, zsákba futás)
− Irányítás mellett tudja testtartását és légzésének ritmusát összehangolni.
Ábrázolás-alakítás (1-10. évfolyam)
− Fejlessze a tanulók önkifejezı készségét, képzelıerejét, környezetük pontos
megfigyelését, megismerését.
− Segítse a tanulók manuális képességeinek fejlesztését.
− Tárgyakat, cselekvéseket, jelenségeket megfigyeltessen a természetben
− Ismerjék meg a természetes alapanyagok használatát.
− Kutassák fel, ismerjenek meg helyi és népi építészeti emlékeket.
− Egyre nagyobb önállósággal ismerjen fel néhány népszokást.
− Legyen elemi szintő ismerete mővészeti alkotásokról.
Ének-zene /1-10. évfolyam/
− Tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel.
− Ismerjék fel a természeti ill. mővészeti szépség rokonságát és azonosságát.
− Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban.
− Fedezzék fel, hogy az élı ill. élettelen természet hangjai a zenében és a
hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek.
− Kapcsolódjon be és aktívan mőködjön közre dramatikus játékokban
Számolás-mérés elıkészítése /1-2.évfolyam/
− Keltse fel a tanulók érdeklıdését a szőkebb környezetükben megfigyelhetı,
természetben található tárgyak, termések, jelenségek iránt.
Számolás-mérés elemei /3-12. évfolyam/
− Váljanak képessé egy adott témához megfelelı tárgyak kiválogatására, győjtésére,
rendszerezésére.
− Tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait.
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− A tanulók belsı sajátjává tenni a pontosságra törekvést.
− Idıbeli tájékozódása segítse különbözı élethelyzetekben eligazodni.
Olvasás-írás elıkészítése /1-2. évfolyam/
− Hallásdifferenciáló készség fejlesztése során tudja élı és élettelen környezetének
hangjait felismerni, megkülönböztetni játékos formában.
Olvasás-írás elemei /3-12. évfolyam/
− Kialakított képességeit segítséggel tudja használni életközegben való
tájékozódásban, környezete megismerésében.
− Ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges, ember alkotta környezetük
értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (mese, monda, népdal, vers).
− Segítse a tanulók hétköznapi életre való minél önállóbb beilleszkedését, az
információk közötti tájékozódást.
− Járuljon hozzá, hogy a szabadidı eltöltésének lehetıségei közül egyéni
képességeiknek megfelelıen tudjanak választani.
Szociális munkatevékenység /9-10. évfolyam/
− Biztosítsa ipari és mezıgazdasági jellegő munkatevékenységek, kézmőves
technikák alapelemeinek begyakorlását.
Társadalmi és természeti ismeretek /11-12. évfolyam/
− Tudatosítani a tanulókban, hogy környezetének szerves része a természet.
− Közlekedési szabályok betartása a részben önálló közlekedés során.
− A társadalmi és természeti környezetben való alkalmazkodó képesség javítása
− A gyakorló kertben és az intézményben az aktualitásnak megfelelıen kerti
tevékenységek végzése.
− A környezet értékeinek védelme
− Növényápolás a lakásban
− Válassza ki a megfelelı szerszámokat, ismerje a leggyakoribb vetımagokat.
Ismerje a gyomnövényeket, szakkifejezéseket.
− Ismerje és tudja végezni a leggyakrabban elıforduló talajmővelési munkákat.
− Ismerje a növényvédı szerek veszélyeit.
− Ismerje a termés felhasználási módozatait.
o Nem hagyományos órakeret
Erdei iskola
Tapasztalatunk, hogy az erdei iskola lehetıséget ad a differenciált személyiségfejlesztésre és
élményszerő tanulás megvalósítására. Ebben a rendszerben különös hangsúlyt kap az
egészséges életmódra nevelés, a környezet védelme és a tevékenységen alapuló
ismeretszerzés.
A tanév során minden évben a tanévnyitó értekezleten konkretizáljuk azokat az
osztályokat, amelyek a tantervbe beépítve erdei iskolában tölt el egy hetet, lehetıség szerint
ısszel. Az érintett évfolyamok tanmeneteiben az erdei iskola programjának meg kell jelennie.
Az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei iskolában a nevelı-oktató meghatározott,
speciális órarend szerint folyik, melyrıl külön program készül.
A program elkészítését a környezetnevelési munkacsoport javaslatai alapján az érintett
osztályfınökök a csoport képességeit figyelembe véve készítik el.
Az erdei iskolai program megvalósításához akreditált helyeket javasoljuk.
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Az ismereteket közvetlen megtapasztaláson alapuló élményként fogadják be a tanulók. A
tanulás a valóságban szerzett tapasztalatokon, megfigyeléseken, méréseken alapul, észre sem
veszik, hogy tanulnak.
A feladatok meghatározásánál törekednünk kell a komplexitásra:
− tantárgyakon átívelı
− sokoldalú megközelítés
− természet és társadalom kapcsolatának holisztikus megközelítése
− módszerek sokfélesége
Gyakorlókert, iskolai virágoskert
Különbözı tantárgyakhoz kapcsolódó témakörök és tartalmak feldolgozása folyik /faültetés,
palántázás, ásás, gereblyézés, locsolás,…/ A gyakorlókert „öko-kertté” alakítása: lehetıséget
nyújt arra, hogy ısszel és tavasszal sok tanulónak biztosítson gyakorlási lehetıséget.
Különösen fontos az iskolai virágoskert rendszeres gondozása.
Tanulmányi kirándulás
A tanulócsoportok évente min. két alkalommal (ısszel és tavasszal), a tantárgyi fejlesztı
programokban meghatározott céllal és feladatokkal mennek kirándulni. E célok között
mindig meghatározásra kerül a környezeti neveléssel kapcsolatos cél is.
„Akciók”
-kiállítások rendezése: természetes és újrahasznosított anyagokból készült gyermekmunkák
kiállítása az iskola folyosóin, bemutatás a szülıknek, más vendégeknek
-faültetés: minden tanévben az 1. osztály fát ültet az intézmény területén
Látogatások
-Múzeumok
-Vadaspark és állatkert: minden csoport több alkalommal ellátogat a szegedi vadas
Parkba. A 9-12.évfolyam a budapesti Állat- és Növénykertben tesz látogatást, ahol a szegedi
Vadas parkban nem látható nagytestő patás állatokkal ismerkednek meg.
-Botanikus kert: Szeged, Szarvas…
-Piaclátogatás
-Nemzeti park: Kiskunsági, Duna-Dráva, Körös-Maros, Hortobágyi
-Tájvédelmi körzet
-Tanya
-Szakmai napok: Szent György napi Országos Állattenyésztési Kiállítás és Juhásznapok
-Szeméttelep megtekintése
-Szennyvíztisztító telep megtekintése
Versenyek
− Koncz Dezsı Komplex Tanulmányi Verseny környezetneveléssel kapcsolatos témaköre
− Sport: Mozgásélmény sportnap a szabadban (Városi Stadion egész területe)
Országos Gyermekterápiás Lovasverseny
Atlétika verseny
Úszó verseny
Sor-, és váltóverseny
Kerékpár verseny
− „Felfénylı szavak” versmondó verseny a Tavasz témakörben
− Rajzverseny természetvédelem témakörben
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Jeles napok
A jeles napok megünneplésére való felkészülés a sajátos nevelési igényő gyermekeknél
hosszabb idıt vesz igénybe. Elıtérbe helyezzük az aktív, kreatív munkát, a témák
tevékenységközpontú feldolgozását.
A tantestület a tanévnyitó értekezleten határoz arról, hogy az adott tanévben melyik
környezetvédelmi jeles napot szervezzük meg.
Projektek: A Munkahelyi gyakorlat projekt
(Készségfejlesztı speciáis szakiskola 11- 12.évf.) keretein belül:
Dél-Virág Kertészetben földmegmunkálási módok megismerése
Jó Étvágyat Kft.-ben takarítási munkák végzése
Idısek Otthonában végzett takarítási munkák során környezetbarát
tisztítószerek megismerése
Tesco-áruházban, árufeltöltés során termékek megismerése
Mőhely:
Környezetünk tárgyainak, anyagainak tulajdonságait, megmunkálhatósági
lehetıségeit ismerhetik meg gyermekeink.(fa, fém, bır, textil, agyag
megmunkálás)
Iskolaudvar
A 7.-12.-es tanulócsoportok - forgó rendszerben- aktívan részt vesznek az
iskolaudvar, elıkert mindennapi rendbetételében, gondozásában.

Tanórán kívüli foglalkozásokon
A környezeti nevelés nem magáról a természeti vagy humán környezetrıl szól, hanem az
ember és környezete kapcsolatáról, ebbıl következıleg szükségszerően komplex és integrált
nevelési terület.
A komplexitás a tevékenység vagy tantárgy felépítésére, míg az integrativitás a tanítás-tanulás
szemléletére vonatkozik.
A környezeti nevelés nemcsak iskolai tevékenység, hanem minden életkorban és sokféle
területen folytatható-, vagyis fenntartható folyamat.
Nemcsak az iskolában lévı lehetıségekre hívja fel a figyelmet, hanem számos nevelési
helyszín, illetve forma jó lehetıséget nyújt a valósággal, környezetünk állapotával való
ismerkedésre, a motiváció fokozására. Az iskolán kívüli környezeti nevelési lehetıségek egy
része kifejezetten természetismeretre, természetvédelemre nevel.
A tanítási órán folytatott környezeti nevelés egyik nagy lehetısége, hogy minden tanulót elér.
A tanórán kívüli tevékenységek nagyobb szabadságuk, kötetlenebb szervezési formák révén
gyakran hatékonyabbá teszik a tanórán végzett tevékenységek megerısítését, gyakorlását.
A közoktatási törvény legálissá tette az iskola falain kívül zajló tanítási formákat. Az
Irányelvek segítik a környezeti nevelést a tanulói tevékenységek, az élményszerő oktatás
és a képességfejlesztés elıtérbe állításával.
Sajátos nevelési igényő tanulók fejlesztésének e két alapvetı dokumentuma kedvezıbb
terepet biztosít munkánkhoz, mint a korábbi szabályozás.
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Iskola egészét folyamatosan érintı tevékenységek
„Iskolazöldesítés”
Munkatevékenység órák keretében.
A sajátos nevelési igényő gyermekek attitődjének alakításán túl az igényességüket,
értékrendjüket is befolyásolja a zöld akcióban való részvétel.
Célja: A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes,
gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerésére,
az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok
kialakítására, elmélyítésére.
A zöld akció környezeti nevelési lehetıségei
o
Ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit, azok esztétikumát és tanulják
megbecsülni azt.
o
Ismerjék fel a környezetkárosító magatartást és legyenek motiváltak annak elkerülésére.
o
Tanuljanak meg kialakítani és gyakorolni segítı, együttmőködı emberi kapcsolatokat.
o
Elemi szinten legyenek képesek pozitív, környezettudatos döntéseket hozni és azokat
segítséggel megvalósítani.
o
Alakuljon ki a környezettel harmonikus segített életvezetés, pozitív jövıkép.
o
Fejlıdjön a környezetbarát életmód iránti igény és alakuljon ki a kultúrált lakhely
kialakításának fontossága oktatási intézményünkben.
o
Alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék elınyben a
természetes, újrahasznosítható anyagokat.
Zöld akciónkat folyamatosra, és jeles napokhoz igazodva idıszakosra terveztük.
A folyamatos zöld program sikerének megvalósításáért a környezetnevelési szakkör vezetıi
felelısek.

Folyamatos feladatok
Program
Tiszta iskola

Cél
vizes blokk
tisztántartása
az iskola zöldesítése
szelektív
hulladékgyőjtés
zöld híradó

Tiszta osztály

portalanítás
az osztályterem
zöldesítése, díszítése.
jó levegı biztosítása.
az iskolaudvar
zöldesítése, gondozása.
„egy osztály-egy fa”
gondozási program az
iskola elıtt
papír-mőanyaghulladék
újrahasznosítása.

Iskolaudvar és
külsı környezet
gondozása

Újrahasznosítás

Tevékenység, feladat
Gyakori szellıztetés, WC-ben szappan,
törölközı
Dekoráció, növények elhelyezése, ápolása,
gondozása, akvárium
Különbözı színő badellák elhelyezése,
osztálytermekben is
Faliújság aktuális hírekkel
Vizes szivacs használata
Növények ápolása, kézimunkák elhelyezése
Gyakori szellıztetés
Télen hó eltakarítás, tavasszal, nyáron, ısszel
falevelek eltakarítása, locsolás, virágültetés,
gondozás, madáretetés
Az iskola elıtti növények, fák gondozása,
hulladékgyőjtık elhelyezése.
A jeles napokra, ünnepekre ajándék, hasznos
tárgy készítése.
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Értékelés: A mindenkori heti ügyeletes a zöld szakkör két tagjával minden nap, tanítás után
ellenırzi az osztálytermek tisztaságát, hetente /pénteken/ az egész iskolaközösség elıtt a jó
példákat kiemeljük, játékos formában jutalmazzuk (pl. puzzle kép darabjaival, a puzzle
minden darabját elsajátító, a képet kirakó osztály tárgy, vagy kirándulás jutalomban részesül).
-tisztasági verseny
-játékok a diákotthonban
-iskolaudvar rendben tartása
az iskola egyes csoportjait folyamatosan érintı tevékenységek
-zöld szakkör
-iskolai virágoskert gondozása
-kézmőves foglalkozás
-projektek (pl. MHGY 11.-12.o.)
-gyakorlókert gondozása (5-12.o.)
az intézményi gyermekközösség egészét egy-egy idıszakban érintı tevékenység
-mozgásélmény sportnap
-gyermeknap
-jeles napok
-témanapok: pl. gyümölcsnap és zöldségnap megtartása
/diákotthonban klubdélután keretében, az óvodában és iskolában
minden héten egyszer/
iskola egyes csoportjait alkalmanként érintı tevékenység
-szeméttelep látogatása
-szennyvíztisztító látogatása

Az iskolán kívüli környezeti nevelés néhány javasolt helyszíne:
o természettudományi jellegő múzeum látogatása pl. Szeged, Móra Ferenc Múzeum
o szabadtéri, néprajzi múzeumok: letőnt korok embereinek életmódjáról, eszköz- és
anyaghasználatáról, természettel való kapcsolatáról lehet tanítani. (Hódmezıvásárhelyskanzen, Ópusztaszer- skanzen)
o a tanösvény Hódmezıvásárhelyen a „Téglagyári gödrök” –höz vezetı „tanösvény”
kialakítását a helyi önkormányzat a környezetvédelmi programjába felvette.
o versenyek (tisztasági verseny stb.).
o öntevékeny mővelıdési lehetıségek: a mozi, tv, videó-játékok éppúgy ide tartoznak, mint
a könyvek, oktató programok, múzeum- vagy közösségi házak programjai,
természetjárás…
o klubdélután : egészséges táplálkozás alapjainak megismerése.
o sportnap, kerékpártúra, gyalogtúra: értsék és tapasztalják meg a szabadtéri
foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes.
o hétvégi játszóházak a természetben. Természetes anyagokból készült bábokkal játszás.
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Módszerek
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van
szükség. Az élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítı, interaktív módszerek
minél sokoldalúbb alkalmazása a cél.
játékok
o
o
o
o
o

szituációs
érzékelést fejlesztı
memóriafejlesztı
drámapedagógia
egyszerő képes feladatlapok

riport módszer
o fotóriport saját készítéső felvételekbıl
o képgyőjtemény, témaalbumok lapokból
o sorozatrajz
projekt módszer
o analízis-akcióprojektek (lekvár fızése, aszalás…)
terepgyakorlati módszerek
o terepgyakorlatok erdei iskolában, nyári táborban, tanulmányi kiránduláson
o egyszerő megfigyelések
o célzott megfigyelések, összehasonlítások

o
o
o
o
o

aktív, kreatív munka
természetvédelmi és fenntartási munkák
rekonstrukciós munkák
madárvédelmi feladatok
szelektív hulladékgyőjtés
rend- és tisztasági verseny

Holisztikus módszer
Nem szükséges egy-egy folyamat részleteit érteni, csak a folyamat végeredményét
(pl. ha az olaj vízbe kerül, a halak elpusztulnak benne)

Résztvevık
A programban résztvevık a környezeti nevelési program céljait magukévá teszik és
megvalósításában részt vállalnak.
1. Belsı résztvevık
SNI tanulók
Vezetık
Pedagógusok

Kapcsolattartásért felelıs
ig.h.
DÖK segítı pedagógus
igazgató
munkaközösség vezetık
ig.h.
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Nevelımunkát
közvetlenül segítık
Technikai dolgozók

koll.vez.
gy. o. vez.
gondnok

Adminisztratív dolgozók

gazdasági vezetı

Szülık közössége

igazgató

2. Külsı résztvevık

Kapcsolattartásért felelıs

Fenntartó:
Csongrád Megyei
Önkormányzat Hivatala
Munkahelyi Gyakorlat
projektben résztvevık

igazgató

Iskolaszék

titkár

Patronálók

ig.h.

Civil szervezetek
Pl. Alapítványunk
Hmvhely M.J.V.
Polgármesteri Hivatal

ig.h.

projektvezetı

ig.h.

Erıforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az
intézmény életének, munkájának résztvevıi egymással, valamint külsı intézményekkel,
szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttmőködést alakítsanak ki. A résztvevık és a
közöttük kialakuló együttmőködés egyben környezeti nevelési munkánk erıforrása is.
Személyi erıforrások
iskolán belüli együttmőködés
− iskolavezetıség:

−
−
−

−

-támogatja a környezeti nevelési programot;
-értékeli a tevékenységeket;
-anyagi forrásokat teremt pályázatokkal;
-ösztönzı rendszert dolgoz ki;
-aktívan részt vesz egyes programokban.
pedagógusok:
-környezettudatos magatartás;
-tantárgyakba beépítve tanítják a környezeti tartalmakat.
SNI tanulók:
-vigyázzon környezetére.
tanárok és diákok: -tanórai és tanórán kívüli prog.
o -erdei iskola
ismeretek
elsajátításának
o -témanap
színterei.
o -nyári tábor
o –tanulmányi kirándulás
nevelıtestület és szülık: -szülıi ház és az iskola harmonikus együttmőködése
-szülıi megerısítés
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− környezeti nevelési munkacsoport:
-éves terv elkészítése;
-segíti annak megvalósítását;
-dokumentációs és értékelı munka;
-pályázatok írása;
-kapcsolat külsı támogatókkal.
− nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
- a felesleges papírfelhasználás csökkentése
-környezetkímélı tisztítószerek alkalmazása
-szelektív hulladékgyőjtés
(elem, papír, kifogyott nyomtatópatron)
iskolán kívüli együttmőködés
− fenntartó: cél, hogy a kötelezı támogatáson túl is finanszírozza a programokat
− környezeti neveléssel foglalkozó intézmények: intézmények látogatása
o múzeumok,
o állatkertek,
o nemzeti parkok
− civil szervezetek: -ismereteikkel, programjaikkal segítenek.
− hivatalos szervek: -feladata az iskolában folyó környezeti nevelés ellenırzése.
Anyagi források
saját erıforrások
− intézményi költségvetés: biztosítson tanulónként egy állandó összeget,
melynek felhasználásáról a környezeti nevelési munkacsoport dönthet
− intézményünk alapítványa: támogatja az erdei iskola és a nyári tábor költségeit,
csoportok tanulmányi kirándulásait, iskola mőszaki felszerelésének bıvítését
külsı erıforrások
− fenntartó: támogatja az erdei iskolai programot a személyi feltételek
finanszírozásával
− támogatói bevételek, szponzorok;
− pályázatok: ’Pályázatfigyelı’ nyomon követése

Taneszközök
A környezeti nevelési program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelı-oktató munkát
segítı eszközök és felszerelések jegyzékét kiegészítjük a környezeti nevelés speciális
eszközigényével is:
távcsı, gyümölcsaszaló, iránytő, lakmuszpapír, fızıpohár, petri csésze, nagyító, mikroszkóp,
növényhatározó, állathatározó, zárókupakos üveg, gipsz, szelektív győjtıedények, akvárium,
komposztáló, csipesz, facsemete, virágmag, szállító-győjtı edény, egyszer használatos
gumikesztyő, kertészkesztyő, szöges bot, papírtörülközı, szakkönyvek a könyvtár bıvítéséhez
ld. Melléklet, szakfolyóirat megrendelése ld. Melléklet, hımérı(belsı, külsı, víz), hanganyag
(állat)

Kommunikáció (részletes szabályozása: lásd: IMIP )
Az iskolán belüli kapcsolatrendszer, kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak.
Részben azért, mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek,
de még ennél is fontosabb, hogy a környezeti nevelési programot már tervezni is csak
csapatmunkában lehet. A kitőzött célok elérésének pedig záloga, hogy az iskola valamennyi
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pedagógusa, minden dolgozója, valamint valamennyi sajátos nevelési igényő tanulóink egyéni
lehetıségéhez mérten tisztában legyen vele és hajlandó legyen aktívan közremőködni. Sıt,
legyen büszke az elért eredményekre. A szülıket is csak megfelelı kommunikációval lehet
bevonni, érdekeltté tenni az iskola céljainak elérésében. Tudatosítani kell, hogy az iskolai élet
környezetbaráttá alakítása iskolai közügy, minden ott élı közös ügye.
Az iskolán kívüli kapcsolatrendszer és kommunikáció alapvetı eszköze az iskolák nyitottá
válásának. Kifelé tudatosítani kell, hogy az iskola környezeti nevelési tevékenysége tágabb
értelemben is közügy.

Iskolán belüli kommunikáció formái:
-faliújságon közölt információk készítése (szakköri tagok)
-kiállítás rendezése
-poszterek készítése és bemutatása
-zöld hírek: tiszta osztály verseny eredményeinek nyomon követése.
Külsı kommunikáció formái:
-helyi sajtó és rádió
-környezetvédelemrıl szóló televíziós hírek megtekintése
-a közvetlen környezet problémáinak felmérése és értékelése

A környezeti nevelés minıségbiztosítása
Az oktatásban a minıség különbözı értelmezései közül leginkább a „célnak való megfelelés”
alkalmazható. A céloknak való megfelelést alapvetıen az oktatáspolitika, az intézmény és
fenntartója minıségpolitikája, valamint a pedagógus határozza meg. A környezeti nevelés
minıségbiztosítása terén a környezeti nevelési programban meghatározott célok az iránya
MINİSÉG
A CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉS
Biztosítéka:
1. OKTATÁSPOLITIKA
2. INTÉZMÉNYFENNTARTÓ+ISKOLA ÖMIP+IMIP
3. PEDAGÓGUS, NEVELİMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTİK
• irányultság
FELKÉSZÍTÉS MINİSÉGE
• felkészültség
• háttér
képzés
továbbképzés

A közoktatás minıségfejlesztését a Comenius 2000 program hivatott segíteni. Intézményi
minıségirányítási folyamatainkat az IMIP-ben szabályozzuk.
A minıséget az oktatásban és nevelésben alapvetıen a pedagógus képviseli. Ezért a
pedagógusok (és a nevelımunkát közvetlenül segítık) személyiségét, valamint képzését és
folyamatos továbbképzését tekinthetjük a minıségbiztosítás legelsı és legfontosabb
alappillérének. A környezeti nevelésért felelıs team feladata a jó minıségő, sajátos nevelési
igényő tanulóinkra tervezett szakmai programok, tevékenységi formák és a kollégák állandó
önképzését segítı szakmai információs anyagok és fórumok biztosítása.
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Az intézmény környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az
iskola életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a
szakmai ismeretek mellett markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet az
embernek a világban elfoglalt helyérıl.
A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretében
kerülnek mérésre is. (félévi és év végi tájékoztató füzet) Az értékelés legfontosabb eleme az
SNI gyermekek önmagához való fejlıdésének vizsgálata.

Továbbképzés
Az élethosszig tartó tanulás minden pedagógus számára az eredményes munka feltétele.
Ennek egyszerre kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlıdést.
Pedagógusaink továbbképzése önképzés, illetve továbbképzés keretében történik.
Önképzés területei
A média területeinek: szakmai folyóiratok, könyvek figyelemmel kísérésével,
tanulmányozásával történik.
A környezeti neveléssel, környezetvédelemmel foglalkozó honlapok folyamatos figyelése.
A továbbképzés belsı területei
Iskolánkban egy 5 fıbıl álló mikrocsoportot hoztunk létre a környezetnevelési program
megalkotása érdekében. A megvalósítást a tantestület támogató véleménye alapján 3 fıs
környezetnevelési munkacsoport koordinálja. A munkacsoport tagjai figyelemmel kísérik az
intézményünk környezetnevelési programját, koordinálják annak megvalósulását,
tájékoztatják a nevelıtestület tagjait értekezlet keretein belül vagy spontán tanári szoba
megbeszéléseken.
A továbbképzés külsı területei:
Pedagógusaink –a lehetıségek függvényében- részt vesznek ökológiai témát felölelı
elıadásokon, konferenciákon, szakmai bemutatókon, erdei iskolai módszertani
továbbképzéseken.

Rigó Alajos és a Csongrádi tagintézmény:
Bevezetés
Az intézményi élet minden területén érvényesüljön a Nemzeti Alaptantervben
megfogalmazott környezeti- és egészségnevelésre vonatkozó követelmény.
A környezeti- és egészségnevelés minden fogyatékos tanuló, valamint inadaptált gyermek
nevelésében késıbbi életvitel kialakítása érdekében igen hangsúlyos nevelési rendszerünkben.
A fogyatékosság okozta megismerési gátak, megkívánják úgy a természeti, mint a társadalmi
környezet vonatkozásában, hogy e nevelési terület is az individuális stratégiák kialakítását és
következetes véghezvitelét biztosítsa. A tanulásban akadályozott tanulók nevelésében
központi helyet kap a mozgásos tanulás, az attitődök kialakításában az érzelmi komponensre
való maximális ráépítés. Iskolatípusunkban nagy segítséget jelent a nem intézményes
környezeti- és egészségnevelést folytatókkal való szoros együttmőködés (civilszféra). Ez az
együttmőködés – a késıbbiekben – csatornát nyithat a fogyatékos fiatalokat befogadó és teljes
emberként elfogadó társadalmi közegek felé.
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Helyzetkép, helyzetelemzés
A célok meghatározásához ismernünk kell a jelen helyzetet, ezért nagyon fontos az iskola
adottságainak számbavétele és elemzése. Ezt az iskolahasználók körében végzett kérdıíves
felméréssel tártuk fel, mely kiterjedt a környezeti és egészségnevelés minden területére. A
válaszadók véleménye alapján állítottuk össze az iskola erısségei – gyengeségei táblázatot,
mely reális képet mutat és egyben célokat, feladatokat ad mindenki számára.

Erısségek – gyengeségek
Területek
-

Kapcsolatok:

- belsı
-

-

- külsı

-

-

Iskolai környezet
-

Erısségek
A diákok dicsérete,
jutalmazása. Ismerjük
tanítványainkat.
Szoros az együttmőködés
a szabadidıs
tevékenységekben.
Egymás közötti
kapcsolatunk jó (tanárdiák, szülı-nem
pedagógus alkalmazott)

-

-

Gyengeségek
Munkánk
megbecsülésérıl a
visszajelzés hiányzik.
Tanulók egymás között
nem elég barátságosak,
segítıkészek.

Képviseltetjük magunkat a helyi társadalom
szervezeteiben, részt
veszünk a helyi közösség
eseményein,
rendezvényein.
Meghívjuk a szülıket az
iskolai eseményekre,
rendezvényekre.
Jó a kapcsolatunk az
iskolaorvossal, védınıvel,
kórházzal, ANTSZ-szel,
Családsegítı Szolgálattal,
fogászattal,
Önkormányzattal

A szülık bevonása a
szabadidıs
tevékenységekbe,
sportéletbe.
Szülıi igények az
egészség és környezet
nevelés területén.
Civilszervezetekkel,
Vöröskereszttel,
Kereskedelmi cégekkel
gyenge vagy nincs
kapcsolatunk.

Biztonságos, egyedi
hangulatú épület.
Az étkeztetés formája,
minısége.
A mosdóhelyiségek
állapota.
Az épület belsı tisztasága,
higiéniája.
Az tantermek belsı
állapota.

Az épület külsı
rendezettsége,
karbantarthatósága.
Kerékpártároló bıvítése.
Iskolaorvosi szoba
állapota.
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-

Munkahelyek

-

-

Oktatás-tanítás

-

Felnıttek dohányzásával kapcsolatos szabályok
betartása.
Pihenıhelyek állapota,
egyenlı munkafelvételek,
munkakörülmények.

Gyermekek
dohányzásával
kapcsolatos szabályok
betartása.

Diákok felkészítése a
felnıtt életre
Az egészségfejlesztés és
környezetnevelés súlya,
céljai, tematikája a
tanterveiben.
Egyeztetett elképzelések
az egészséges életmódra
nevelés, a szexuális
nevelés, a drogokkal
kapcsolatos felvilágosítás
a környezeti nevelés
területén.

Felelısségérzet alakítása.
A tanulás céljának
tudatosítása.
Az emberi kapcsolatok
alakításának segítése.
Egészségfejlesztés
alakulásának figyelemmel
kísérése, megjelenése az
értekezleteken.
Környezet és
egészségneveléssel
kapcsolatos szakirodalom.

-

-

Erıforrások
A program megvalósításának másik feltétele az (anyagi, tárgyi, személyi) erıforrások reális
feltérképezése.
Belsı:
A) Személyi:
Tanárok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védını, pszichológus
Pedagógusok: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció.
Technikai dolgozók: szeletív győjtés segítése, programok segítése, beszerzések
Tanulók: tantermek, zöld területek havonkénti rendezése, hulladékgyőjtés
Zöld felelıs tanulók: hulladékátvétel, tisztasági ellenırzések, erkélyek zsőrizése.
Humán erıforrások

Iskolavezetıség

Tanárok

Feladat, szerepkör
Támogatja a környezeti- és
egészségnevelési programokat. A
minıségi munka részeként értékeli az
ilyen tevékenységet. Anyagi
forrásokat teremt. Ösztönzı rendszert
dolgoz ki. Aktívan részt vesz az
egyes programokban.
Kidolgozzák és a tantárgyakba
beépítve tanítják az egyes környezetegészségügyi tartalmakat. Dekoráció,
kiállítások, programok szervezıi,
résztvevıi, segítıi

Erısségek
Hiteles személyiségek a
pedagógusok és a diákság
számára. Hasznosítható
kapcsolatrendszer. Kreativitás,
nyitottság, tolerancia.

Valamennyi szakos belátja,
hogy minden tanár feladata a
környezet – egészségvédelemre
nevelés.
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Évfolyamokra lebontva az
egészségneveléshez és a környezeti
Osztályfınök
neveléshez kapcsolódó tartalmak
feldolgozása.
Programok szervezésében
Diákönkormányzatot
alkalmazkodik a Környezet- és
segítı tanár
Egészségnevelési Programhoz.
Segíti a lelki egészségnevelést.
Egyéni és csoportos beszélgetések a
tanulókkal és a szülıkkel. A
Gyógypedagógiai
pályaválasztás segítése.
asszisztensek

Egészségnevelı
Gyermekvédelmi
felelıs
Iskolaorvos – orvosi
ellenırzés
Védını
Adminisztratív
dolgozók

Diákok

Szülık

Egészséges életmóddal kapcsolatos
programok szervezése,
elsısegélynyújtó versenyekre való
felkészítés.
A hátrányos és a veszélyeztetett
tanulók segítése.
Elıadások tartása az egészséges
életmódról, a környezeti ártalmakról.
Segíti a tanárok munkáját az
egészségmegırzésében.
Támogatják a tanári munkát az egyes
programok hátterének biztosításával.

Lehetıség van az aktualitások
azonnali „kibeszélésére”
osztályközösségi szinten.
Napi kapcsolat a diákokkal, az
egyedi problémák azonnali
kezelése.
Az osztályok közösséggé
fejlesztésének segítése
(szociometria). A
személyiségfejlesztést segítı
kezdeményezések (filmklub,
szülıi klub, fórum).
Törvény adta lehetıség.

Szakmai kompetencia és
személyes ráhatás.

Részt vállalnak a szelektív
hulladékgyőjtésben,
komposztálásban.
A tervezett éves programban
Valamennyi diák érintett a
sokoldalúan vesznek részt
programokban. Partnerség a
(hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, felnıtt résztvevıkkel. Havi
önálló munkák és kezdeményezések). rendszerességgel
hulladékátvétel. A fı hangsúly a
szemléletformáláson van.
Elıadásokon való részvétel, anyagi
Tevékeny részvétel a
támogatás, külsı erıforrások
programokban, az ı szemléletük
felkutatása, programok támogatása.
is formálódik, a környezet
egészségügyi nevelés túlmutat
az iskola falain.

B) Anyagi:
Bevételek
(Iskolai tanulói keret)

Költségvetés

Pályázatok
Alapítvány

Kiadások
Felújítások, átalakítások, melyek a
környezetbarát és kultúrált környezet
megteremtését, valamint …
(egészségvédelmi programok,
környezetnevelési programok)
- játszótér
- zöldesítés
- díjak
- programok lebonyolítása
Táborok
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Külsı
A külsı erıforrásaink – melyek a külsı kapcsolatainkat jelenti- a Pedagógiai Program XIV.
fejezetében találhatóak meg.
Szakmai Program
Hitvallás
A környezet – és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetkörnyezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életrıl sem, mivel
az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyezıdések
károsan hatnak vissza saját szervezete mőködésére.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a
szülık és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni
kívánjuk.
Hosszú távú célunk, jövıképünk tanulóink környezettudatos állampolgárrá válása,
valamint egészségkultúráltságának emelése. Ennek érdekében diákjainkban ki kell
alakítani:
-

a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása és gyakoroltatása
rendszerszemléletet
ismereteket és jártasságokat, amelyek segítségével képesek lesznek a megszerzett tudást
hasznosítani
globális összefüggések megértése
a környezet értékei iránt felelıs magatartást, annak megırzésének igényét és akaratát
(személyes felelısségen alapuló) környezetkímélı magatartást, és életvitelt
az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezetı technikákat, módszereket
a testi –lelki egészség megtartására, fokozására, visszaszerzésére irányuló igény
egy követhetı, érték- és mintaadó családi modell-képet

Pedagógiai célok:
- az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása
- az ökológiai gondolkodásra nevelés kialakítása, fejlesztése
- az állampolgári – egyéb közösségi- felelısség felébresztése
- az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
- az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
- holisztikus szemléletmód kialakítása
- fenntarthatóságra nevelés
- a környezetetika hatékony fejlesztése
- érzelmi és értelmi környezeti nevelés
- tolerancia kialakítása
- helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések
- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
- létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
- az orvostudomány eredményeibıl levonható helyes magatartásra, tevékenységre történı
aktivizálás
- a családi életre nevelés fejlesztése
- az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése, attitődformálás
- egymás iránti tiszteletadás, másság elfogadása
- egészséges táplálkozás megismertetése
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-

egészségre ártalmas szerek (alkohol, cigaretta, kábítószer) egészséget károsító hatásainak
megismerése.
személyi higiénia igényének kialakítása
emberi szervezet mőködésének megismerése
fizikai teherbíró képesség, ellenálló képesség kialakítása

Környezeti nevelés
A NAT módosítási tervezete (2003.) szerint: „A környezeti nevelés átfogó célja, hogy
elısegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak
érdekében, hogy a felnövekvı nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elısegítve az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható
fejlıdését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tanulást,
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelıdnek, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet,
a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelıs elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy
közös tetteikben.”
Konkrét célok és feladatok
Az iskola elhelyezkedésébıl
adódó jellemzık

Forgalom

Légszennyezés

Szemét

Célok

Tevékenység, feladat
(a még megvalósítandók, ill.
a folyamatos tevékenységek
kiemelése)
Közlekedési biztonság
- közlekedésbiztonsági
növelése. A kerékpáros és
ismeretek tanítása
gyalogos közlekedés segítése. - kerékpárral közlekedık
számára biciklitároló
bıvítése, fedése
- zöldesítés az iskola
Csökkentés
környékén, az
iskolaudvarban és a
növények gondozása,
pótlása
- gyomtalanítás, parlagfőirtás
- zárt szeméttárolók ürítése
Tiszta, egészséges környezet - szelektív hulladékgyőjtés
(papír, olaj, fémdoboz,
szárazelem)
- felvilágosító elıadások az
egészségkárosító
anyagokról és a fertızési
veszélyekrıl
- járdák sózása helyett
ásványi ırlemény, homok
használata
- árnyékolás
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Kevés játszótér

A gyermekek
mozgásigényének kielégítése

Tiszta, meghitt környezet

-

-

-

Az iskolabelsı

-

Takarékos főtés

-

Egészséges, takarékos

-

újabb játszóterek,
játszóudvar
az iskolai játszótér
felszerelésének bıvítése,
homok cseréje
padok elhelyezése
festések, felújítások, a
dekorációhoz falitáblák,
élısarok, akvárium,
madarak, a
mellékhelyiségekben
szappan, WC papír
portalanítás (atkákallergia)
gyakori szellıztetés
(beltéri
szennyezıanyagok:
formaldehid, szén-dioxid)
lábtörlık alkalmazása
nyílászárók javítása

Energia-felhasználás
Neonok cseréje
energiatakarékos izzókra
Egészséges ivóvíz,
víztakarékos öblítés, csapok
vízfogyasztás csökkentése
karbantartása, a klórozott
Vízfelhasználás
szénhidrogéneket kiszőrı
víztisztítók alkalmazása
A csatorna karbantartása
- biológiai lebontók
alkalmazása
- ecetsav, moss-szóda,
borax, szódabikarbóna és
Csatorna
egyéb környezetbarát
takarítószerek
alkalmazása
Tiszta, biztonságos,
- zöldesítés
egészséges környezet
- növények gondozása,
pótlása, fajátékok,
Udvar
gyógynövények,
madáretetık, madárodúk
kihelyezése, gondozása
A tanítás- nevelés élmény- tantermek írásvetítı, video
központúságának növelése, az
és számítógép
esztétikai érzék fejlesztése – - digitális fényképezıgép,
több ismeretterjesztı
Az iskola eszközellátottsága egészséges személyiség
folyóirat
hozzáférhetısége,
könyvtár, médiatár
Világítás
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Egészségnevelés
A közös követelmények egyik hangsúlyos tétele: a testi és lelki egészség. Kimondja: „Az
iskolára nagy feladat és felelısség hárul a felnövekvı nemzedékek egészséges életmódra
nevelésben.”
A gyógypedagógia olyan humán szolgáltató oktatási rendszer, amelyek
tantervében a testi
és lelki egészség kialakításának feladatára külön tantervi programegység fogalmazódott meg.
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat
használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetıségek összessége, amely az egészséggel
kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bıvíti az egyén és a környezetében élık
egészségének elımozdítása érdekében.
Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere?
A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az idıszakban érdemi
hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlıdésükre, mely nagyban meghatározza az
életmódjukban késıbb kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását.
Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplıkkel állandó kölcsönhatásban létezik,
hatást gyakorol szőkebb 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. Fontos alapkövetelmény,
hogy mindezek csak a tanulók cselekvı, tevékeny részvételével alakíthatóak ki.
A sajátos nevelési igényő és a tanulási és magatartási zavarokkal küzdı speciális nevelési
szükséglető gyermekek
személyiségének
magatartásának
fejlesztésére
szocializációs
rehabilitációs
és mentálhigiénés
felkészítésére,
azaz testi és lelki egészségük eredményes fejlesztésre szolgáló Komplex
személyiség- és magatartásfejlesztı tantervi egység.
A tantervi program
- a tanulók állapotának (sokszoros sérültség) és helyzetének (szocializációs hátrányok),
- a társadalmi elvárásoknak
- és a gyógypedagógiai szakértelemnek megfelelıen 4 témakör köré rendezte a nevelés
tennivalóit.
I.
II.
III.
IV.

Önismeret- önfejlesztés
Társismeret-kapcsolatfejlesztés
A lelki egészség kialakítása
Beilleszkedés-énvédelem

Valamennyi témakör úgy került megtervezésre, hogy az kapja általa azt a nevelési-fejlesztési
többletet, amely: habilitációjának, személyisége harmóniájának, önmagával és társaival (a
„világgal”) való kiegyensúlyozott kapcsolatának feltétele.
I. témakör: Önismeret-önfejlesztés: arra szolgál, hogy az önfelfedezés, önkipróbálás,
öntapasztalás megtervezett folyamatában a gyermek önmaga is rájöhessen arra, hogy mire
képes, és - ha jó mintát kap - arra, hogy mit tehetne még önmaga fejlıdéséért. Az önismeret
kialakulása, az önelfogadásra késztetettség és az önirányítás lehetıségeinek megtapasztalása
terápiásan hat.
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II. témakör: Társismeret-kapcsolatfejlesztés: azt célozza, hogy a tudatosan vezetett
társismerettel, emberismerettel, a társas kapcsolatok lélektani sajátosságainak
megtapasztalásával, a társas helyzetek kontextus- és jelentésüzenetének felfogásával
érthetıbbé tegyük a gyermekek számára az emberi kapcsolatok világát, lehetıvé tegyük saját
élményeik szembesítését a társak élményével, s ezáltal gazdagabb átélésekhez, mélyebb
megértéshez juttassuk el ıket. Így elérhetik azt, hogy megtanulják saját társas- és
jelentésértelmezési szokásaik ellenırzését, s ezáltal szocializációjuk valós feltételei
teremtıdnek meg.
III. témakör: A lelki egészség kialakítása, karbantartása, megırzése: pozitív érték- és
normaközvetítésre, erkölcsi nevelésre irányul. Az erkölcsi értékek tudatosított bemutatásával,
az erkölcsi tulajdonságoknak és az erkölcsös magatartásmódoknak a közvetlen cselekvés
szintjéig lebontott megtapasztalásával és gyakorlásával érzelmi involválódás érhetı el, s
ezáltal az interiorizálódásra optimális feltételek teremtıdnek meg.
Így segíthetı elı az erkölcsi értékrend megalapozása, az erkölcsös magatartással jellemezhetı
életgyakorlat elıkészítése.
IV. témakör: Beilleszkedés-énvédelem: kifejezetten mentálhigiénés indíttatású, de a
szocializáció formálásában is illetékes.
A mentálhigiéné a lelki egészséget jelenti és jeleníti meg, azt, ahogyan az ember gondolkodik,
érez, cselekszik az élet különbözı helyzeteiben, s azt, ahogyan látja önmagát, az életét, a
körülötte élı embereket. Továbbá azt, ahogyan választási lehetıségeit mérlegeli, döntéseit
meghozza, ahogyan másokhoz viszonyul, és ahogyan a stresszhelyzeteket, frusztrációkat
kezeli.
Az értelmezés mutatja a témakörön belüli nevelı-fejlesztı munka fıbb trendjeit, amelyek
mentén a beilleszkedés és a gyermek énvédelme (drogprevenció stb.) mentálhigiénés
értelemben elısegíthetı.
A tantervi programegység a gyógypedagógia terápiás, korrektív, kompenzáló, szocializációs,
rehabilitációs alapozottságú szemléletébe szervesen illeszkedı nevelési koncepciót képvisel,
amely azonban megtervezettségével, új típusú tevékenységi stratégiájával és eljárási
rendszerével, a felhasználó gyógypedagógusoktól és terapeutáktól aktuális felkészítı
tanfolyamok elvégzését és folyamatos tanulást is igényel.
A komplex személyiség- és magatartásfejlesztı tantervi programegység értı felhasználása, a
javaslataiban szereplı variábilis alkalmazás célszerősége és eredményessége csak ezen
feltételek esetén kamatoztatható megfelelıen, a speciális nevelési szükséglető gyermekek
nevelésében, fejlesztésében.
Az iskolai egészségnevelés a pedagógusok ismeretközlı, képességfejlesztı, szokás-és
attitődformáló aktivitását és személyes példaadását kívánja meg.
A tantárgyak tananyagában és követelményeiben rejlı lehetıségek jól szolgálják az
egészséges életmódra való nevelést, amely jelenti a betegségek, sérülések elkerülését, az
egészség megırzését, az egészséges életmód kialakítását (táplálkozás, öltözködés, higiénia,
szabadidı stb.), a családi életre nevelést, az egészségkárosító szokások elkerülését.
Az egészséges életmódra nevelésnek az is a feladata, hogy az egészséges állapot örömteli
megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére neveljen.
Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerő egészségnevelés az
egészségi állapot erısítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges
táplálkozás, az aktív szabadidı eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki
egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a
családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság
megvalósítása.
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a) Egészséges táplálkozás
Intézményünkben a konyha HACCP rendszer alapján mőködik. Az Életvitel és gyakorlati
ismeretek tantárgy keretein belül tanulóinknak – felsı tagozaton – lehetısége nyílik
megtanulni a kosztpénz beosztását, élelmiszerek tárolását, egészséges ételek elkészítését,
alapvetı konyhai technikákat.
Bevezetésre kerül – évszakonként- az Egészség-nap megszervezése.
b) Egészségfejlesztı testmozgás
A testi egészség jelentıségét még az is fokozza, hogy a gyermekeknek a munkaerıpiacon
(majdani munkavállalóként) szükségük lesz a fizikai erınlétükre és állóképességükre. Ezt
pedig csak rendszeres (korrekciós) testneveléssel, testedzéssel érhetjük el. Ennek a
szükségletnek a kielégítését szolgálják az I.-II típusú Testnevelés és sport tantárgyi tantervek.
A korrekciós, kompenzáló testi nevelés – az egészséges életmódra nevelés testi egészség része
– a tantervcsalád Testnevelés és sport tantervében (OFFICINA BONA) realizálódik
legdominánsabban, azért, mert figyelembe veszi azt a tényt, hogy a sérült, speciális
megsegítést igénylı gyermekek ilyen irányú fejlıdése, mind életkorban, mind e fejlıdés
minıségében eltér az átlagtól. Ezt a hátrányt csak célzott, pontos diagnózison alapuló
terápiával tudjuk kompenzálni. A rendszeres testmozgás a szellemi, testi fejlıdésre, valamint
a társas kapcsolatok alakulására egyaránt pozitívan hat. A szakszerően megalapozott, az
esetleges hiányokat idejekorán pótló, rendszeres és változatos mozgásfejlesztés hatására a
gyermekek megismerik a mozgás örömét. A mozgás adta sikerélmények gazdagítani fogják a
személyiségüket, harmonikusabbá tehetik társas kapcsolataikat, és kialakítják a közösséghez
való tartozás igényét is.
A gyógytestnevelésnek a prevenciónál és a folyamatos
korrekciónál van jelentısége. Az úszás új közeget jelent, a fokozatos tanulása kiegészíti a
szárazföldi mozgásokat, a fizikai készségeket nagyban javítja.
A korai, 0-2 év közötti idıszakot Piaget nyomán szenzomotoros korszaknak nevezzük.
Optimális lefolyása esetén a kisgyermekek megfelelı minıségő és mennyiségő tapasztalatra
tesznek szert, ami megalapozza a további évek magasabb szintő motoros ügyességét
helyzetfelismerı, differenciáló és problémamegoldó készségét. Ez a korszak fokozatosan
alakul át egy felfedezı, aktív, az új helyzeteket bátran felvállaló és megoldani tudó idıszakká.
Ez a fejlıdési periódus a sérült gyermekeknél többnyire akadályozott. E hiányt pótolja a
szenzomotoros koordinációs tréning.
Az egészség alapértékeként való felfogása a sajátos nevelési igényő tanulóknál is komplex
fogalmat jelent, amelybe beletartoznak a: lelki és szociális összetevık és a testi egészség.
A 3-7 éves kornak emiatt az alapozó funkciója jelentıs. Ha a gyermekek változatos és
rendszeres mozgásos tevékenységekben, jól irányított mozgásfejlesztı foglalkozásokon
vesznek részt, fokozatosan alakul ki izom-érzésük, testvázlatuk, térbeli tájékozódásuk,
ritmusérzékük, dominanciájuk, lateralitásuk, mozgásutánzó-, egyensúlyi és koordinációs
képességük. A rendszeres mozgás ekkor már alap-állóképességüket is alakítja. Kisiskolás
korban a testnevelés és egyéb más mozgásfoglalkozások nevelı, szabály- és feladattudatot
kialakító hatása mellett megtanulásra kerülnek az ügyességet egyre differenciáltabban
fejlesztı mozgások, valamint az egyes sportmozgások alaptechnikai elemeit elıkészítı
mozgások. Az alap-állóképesség folyamatos javítása mellett a gyorsaság tréningje is fontos
feladat. A korábbi ritmusérzékelı gyakorlatok érzékfejlesztı, valamint a gimnasztikai
gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges tér-erı-idı paraméterek összehangolásának beérése is
jelentıs.
A pubertáskortól az erıfejlesztés és a monotóniatőrés kialakítása a testi nevelés praktikus
célja. A test folyamatos fejlesztése és karbantartása feszültség levezetı és fegyelmezı hatású,
de elıkészíti a fizikai munka végzésének lehetıségét is.
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Adott: - heti 3 testnevelés óra
- heti 1 óra tömegsport
- atlétika, ill. foci edzés
- gyógytorna
- lovasterápia
Bevezetésre került: 2003-as évtıl a mozgásfejlesztés, majd a 2004-es évtıl a mindennapos
testnevelés.
c) Lelki egészség védelme, személyiségfejlıdés
A komplex személyiség és magatartásfejlesztı tantervi program a Pedagógiai Program X.
fejezetében megtalálható.
d) Drogstratégia
Iskolánkban még nincs jelen a szerfogyasztás, de már mőködı program segíti a diákokat,
szülıket, tanárokat az egészséget választó döntés segítésének megvalósításában.
Szerencsére az alkohol jelenléte egyedi esetekre, adott alkalmakra koncentrálódik, de ez már
jelzi, hogy nem szabad a témát figyelmen kívül hagyni.
Nagyon nagy gondot jelent és fı feladatuknak kell tekinteni a dohányzás elleni küzdelmet,
mivel intézményünkben sok (és egyre több) diák gyújt rá rendszeresen. A fenntartói
minıségirányítási programban konkrétan az intézményünkre vonatkozó elvárások között az
alábbi fogalmazódik meg.
Fordítsunk kiemelt figyelmet – megfelelı pedagógiai módszerek alkalmazásával- a dohányzás
térhódítása ellen, illetve visszaszorítása céljából a tanulók körében. Fejlesszük ki az
eredmények mérésének lehetıségeit.
Ennek érdekében, a drogstratégiában vázolt folyamat mellett a Házirend módosításánál
kiemelten foglalkoztunk ezekkel a problémákkal, valamint az alábbi területeken kezdtünk
szigorúbb ellenırzésekbe:
- porta szerepe, feladata
- a gyermekotthoni dohányzó megfelelı használata
- érdekeltté tesszük a szülıket és a diákokat a szabály betartásában (nyilatkozat, pályázatok,
akciók…)
- szorosabb együttmőködést kezdeményezünk az ÁNTSZ-szel.
-Alapvetı cél:
Drogprevenció, a drogokkal kapcsolatos alapvetı
attitődformálás és életvezetési készségek fejlesztése.

információk

megismertetése,

-Hosszútávú célok:
A droghasználat kialakulását gátló tényezık erısítése: biztonságos és támogató személyes
kapcsolatrendszer kialakítása, érzelmi támasz nyújtása, kortárs hatások erısítése, amelyek
gátolják a drogok kipróbálását és támogatják az iskolai, sportbeli, vagy mővészi elırehaladást,
mint a kortárs csoporton belüli népszerőség forrását.
-Rövidtávú célok:
- A tanulók legyenek tisztában a legális és illegális drogok okozta veszélyekkel.
- Pozitív üzenet megfogalmazása, az egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá,
csökkenjen a drogokat kipróbálók száma.
- Az iskola komplex egészségfejlesztı tevékenységének eredményeképpen csökkenjenek az
ártó tényezık (droghívó szignálok) és erısödjenek a személyiségfejlesztı hatások.
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-Kapcsolatok színterei
- Drogügyi koordinátor, aki megfelelı témaérzékenysége és képesítése okán a témát
feladatául kapja és tevékenységéért díjazásban részesül. Feladata az iskolai kábítószerellenes stratégia koordinálása, a megfelelı információ biztosítása a tanárok, a diákok és a
szülık felé. İ tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli segítı szervezetekkel is.
- Iskolai drogkoordinációs csoport létrehozása.
- Tagjai:
- Drogügyi koordinátor
- Diákönkormányzat vezetıje
- Gyermekvédelmi felelıs
- Szülık (család)
A felvilágosító, szemléletformáló munka eredményeként váljanak partnerré a szülık a
drogprevencióban.
- Iskolaszék (szülıi munkaközösség)
Képezzen hidat az iskola és a szülık között. Ennek érdekében az egészségfejlesztı
program kialakításához szükséges az iskolaszék bevonása és célszerő a támogatásuk
megnyerése is.
-

-

Helyi drogambulancia
A drogügyi koordinátor szakmai kompetenciáját meghaladó esetekben segítségkérés,
együttmőködés.
Rendészeti szervek
Segítségkérés bőnmegelızési témájú foglalkozások tartásához

Állapotfelmérés színterei:
- Szülık
A szülık véleményének megismerése nyílt nap, szülıi értekezletek, fogadóórák alkalmával.
Témaorientált szülıi értekezleteken a direkt vélemények, a segítségkérés mibenlétének
feltérképezése, kérdıíves módszerrel.
- Diákok
- Tudásszint-felmérés: kérdıívvel, TOTO-val postaládával, osztályfınöki órán
témafeldolgozás során, irodalom-, rajz-, stb. órán.
- Attitődvizsgálat: „elıteszt” írása 6. osztály tanév elején, „utóteszt” írása 8. osztály végén.
Értékelés, hiányok pótlása.
- Tanárok
Ismeretszint felmérés, problémakezelési módszerek, problémaérzékenység fejlesztése.
- Drogambulancia
A régióban mőködtetett prevenciós programokról és a „drogfertızöttségrıl” naprakész
információk.
- Rendészeti szervek
Jogi, bőnügyi tájékoztatás a régió problémáiról.
A végrehajtás színterei
♦ Iskolai programok
• tanórai foglakozások
Osztályfınöki órák felsı tagozatban (évente 5 prevenciós óra)
5. 6. osztályban az alkohol, cigaretta, kábítószer fogyasztás szituációs játékokkal; a
drogra „nemet” és az ésszerő kockázatokra „igent” mondás; különbözı helyzetek
dramatikus feldolgozásával lehetıség teremtése arra, hogy átéljék milyen segítınek és
segítségért fordulónak lenni; hogyan segíthetnek bajba jutott kábítószer-fogyasztó
társuknak.
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Szaktárgyi órák: egészségtan (6. és 8. osztályban 18-18 óra); biológia, kémia, magyar
irodalom, rajz, stb.
• tanórán kívüli foglalkozások
napközis foglalkozások
délutáni szabadidıs programok
egészségnap
szülıi értekezlet
tréningek tanároknak
• iskolán kívüli rendezvények
városi programok, vetélkedık
Módszerek
Információátadás: az egészséggel kapcsolatban pozitív, a drogokkal szemben negatív
attitődformálás.
Készségfejlesztés: a problémamegoldás, a döntéshozás, a konfliktuskezelés, a nemet
mondás, a kommunikáció, a társas- és médiahatásoknak történı ellenállás, a pozitív
önértékelés
kialakítása.
Szerepjátékokon,
helyzetgyakorlatokon,
csoportos
témamegbeszélésen alapuló interaktív módszerekkel.
Értékelés
Tanévente átfogó értékelés, ami alapján az új információkat és tapasztalatokat is
figyelembe véve módosított célkitőzési és végrehajtási terv készítése.
e) A családi és szexuális nevelés
A tematika elkészítésénél elsıdleges szempont volt a 11-15 éves korosztály identitásának és
viselkedés formájának társadalom által elıírt normák kialakításának segítése.
A kultúra értékeit reprezentáló család a gyermekek nevelésének legkedvezıbb színtere.
Közege: a természetes és harmonikus család és azt modellizáló mikrocsoport.
Családot modelláló mikrocsoport:
a) örökbe fogadó család
b) nevelıszülı
c) hivatásos nevelı szülı
d) gyermekotthoni családi kiscsoport
A család funkciói
a) biológiai
b) gazdasági
c) szocializációs
d) ellenırzı
Biológiai funkció: a család biztosítja a társadalom biológiai folytonosságát, az utódok
létrehozását. Ez családtervezési eszközökkel történik (pozitív, negatív családtervezés).
Gazdasági funkció: a fogyasztási és termelési feladatok összessége. A termelıi funkció ma
már általában a családon kívül esik.
Szocializációs folyamat: jelentıs szerepet játszik a család a szocializáció folyamatában, a
gyerekek személyiségének formálásában a társadalmi életbe való bevezetésében.
Ellenırzı funkció: ellenırzi és irányítja a család tagjainak magatartását.
A család formái:
a) teljes család
b) formálisan teljes család
c) csonka család
A családi életre nevelés célja, befolyásoló tényezık
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Célja: egészséges, harmonikus légkör, testi, lelki egészség biztosítása
Befolyásoló tényezık:
- genetikai elváltozások
- a családban elıforduló betegségek
- külsı súlyosbító tényezık

A szexuális nevelés célja
- A nemi identitás megerısítése
- Az én identitás lehetıségének biztosítása
- Az egészséges párkapcsolatra való felkészítés
A baráti közösségek hatása a családi életre nevelésre
- pozitív
- negatív
Az iskola szerepe a családi szexuális nevelésben, a szív és érrendszeri megbetegedések
prevenciójában
Az egészségnevelési tematika a fent említett nevelési színterek összehangolását;
megvalósítását szolgálja. Tanóra keretében törekszünk arra, hogy a gyerekek felmérjék, hogy
a családjukban milyen veszélytényezık találhatók, azokról beszéljenek is játékos formában.
Formája: csoportfoglalkozás, 10-15 fıvel
vegyes csoportban (fiú, lány)
Témakörök
- serdülıkori változások, érzelmi reakciók kezelése
- serdülıkori változások biológiája
Feldolgozás módja: szituációs játék
- Test-higiéné (kiemelve a kóros elváltozásokat is)
logokai játék
- Szexuális átalakulás (érzelmi kötıdések)
azonosságok és különbségek
- Homoszexualitás, leszbikusság
külsı személyek bevonásával, mintaadás céljából
- A nıi és férfi nemi szervek anatómiája és funkciója
ábrák, rajzok segítségével
- Hormonális hatások mindkét nemnél, kóros elváltozások is
győjtı munkával, irodalomból, történelembıl
- Hormonális hatások következményei
esetmegbeszélés
- Csalási életre nevelés, párválasztás, párkapcsolat
külsı személyek bevonásával
- Biológiai változásokat vizsgáló helyekrıl
helyszín látogatás
-

Korai szexuális élet veszélyeirıl (fiatalkorban szedett fogamzásgátló hatásáról)
szülıcsoport bevonásával
- Nem kívánt terhességek megszakításáról
egészségügyi szakemberek bevonásával
A szülıkkel és az egészségügyi szakemberekkel egyeztetve egyéb témák is feldolgozásra
kerülhetnek.
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Szexuális visszaélésrıl
Szexuális veszélyeztetésrıl
Családon belüli erıszakról
Fertızı betegségekrıl
f) Fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok

A Kormány 243/2003. (XII.17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat)
értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz
igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggı ismereteket,
felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a
Nat-ban a
felkészülés a felnıtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentıs szerepet kap.
A fogyasztóvédelmi oktatás célja
„A fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és
fejlesztése a tanulókban.” (Nat)
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttmőködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elısegítése, a jogaikat
érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevı közremőködı fiatalok képzése.
A fogyasztóvédelemi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy a diákok
értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
- tudatos, kritikus fogyasztói magatartás
- ökológiai fogyasztóvédelem
- környezettudatos fogyasztás
- fenntartható fogyasztás
- preventív, vagyis megelızı fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetık a fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos tartalmak.
Például:
Technika- áruismeret, a gyártás és a termékminıség összefüggései;
Matematika- banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogysztási számítások;
Fizika- mérés, mértékegységek, mérıeszközök (villany, gáz, víz mérıórák);
Földrajz- eltérı fogyasztási struktúrák és szokások;
Magyar- reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái;
Biológiai- génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozás kiegészítık és divatjaik, egészséges táplálkozás;
Kémia- élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok,
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerő és tudatos használtuk;
Informatika- elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói
veszélyforrások, telefónia;
Történelem- EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám
története stb;
Médiaismeret- a reklám képi nyelve és hatásai;
Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz?)
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Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedık, verseny, rendezvények)
Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)
Hazai és nemzetközi együttmőködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel,
cégekkel)
- Az iskola fogyasztóvédelmi mőködése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel
kapcsolatos foglalkozások.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Tanórai keretek
- foglalkozások (óvodában)
- tantárgyakba beépítve
- erdei iskola
- tanulmányi kirándulás
- sportnap
- osztályfınöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák
- testnevelés
- habilitációs órák
A tantárgyak lehetıségei
Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását
- ismerjék meg közvetlen természetes – és mesterséges környezetük értékeit bemutató
irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket)
- ismerjék meg az irodalmi mővekben megjelenı természeti és környezeti értékeket, az
ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását
- legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára,
véleményalkotásra, érvelésre
- alakuljon ki, formálódjon és erısödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük
- ismerjék és használják az információszerzés lehetıségeit
- alakuljon ki és váljon igényükké az anyanyelv védelme, a „nyelvi környezetszennyezés”
elkerülése, a szituációkhoz illı választékos kifejezéseket használják.
- legyenek képesek a média világát kritikus szemmel figyelni
A tanulókban
- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés,
vitakészség, véleményalkotási képesség
- növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet – és
természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával
- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével
Történelmi és társadalmi ismeretek
A tanulók
- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet
- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra,
a közösségi normák alakulására
- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete
- legyenek képesek egyes problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján
keresztül
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érzékeljék az egész világot érintı globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az
egyén, az állam és a társadalom felelısségét és feladatait a problémák elhárításában,
csökkentésében
Hon és népismeret
A tanulók
- ismerjék meg a természet közelben élı, a természetet tisztelı, azt felhasználó, és nem
kihasználó paraszti életmód értékeit
- ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek elıtti böjtök)
- a tanulókban fejlıdjön a nemzeti felelısség a környezettel szemben
- ismerjék és ápolják a néphagyományokat
Matematika
A tanulók
- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják
- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
- tudjanak táblázatokat elemezni
- logikus gondolkodásuk, a szintetizáló és a lényegkiemelı képességük fejlıdjön
- tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait
- váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére és
feldolgozására
- ismerjenek konkrét, a valós életbıl vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelı következtetéseket levonni
- fejlıdjön becslési képességük
A tanulókban
- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás
- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket
Környezetismeret
A tanulók
- ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal
- ismerjék meg az élıvilág sokszínőségét, az élılények egyedi, megismételhetetlen voltát,
az ember felelısségét az élıvilág megırzésében
- ismerjék meg saját testük alapvetı felépítését és mőködését, az egészség megırzéséhez
szükséges életvitel jellemzıit
Természetismeret
A tanulók
- váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintő értelmezésre
- tanulják meg az életkoruknak megfelelı és a speciális nevelési igényekkel összhangban
lévı megismerési módszereket
- a megismerés komplexitása, egészlegességre törekvés (középpontban az élı és élettelen
természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll)
- természettudományos gondolkodás kialakításához alapvetı képességek kialakítása
- a környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése
- ökológiai szemlélet fejlesztése
- helyes környezeti attitődök fejlesztése
- magatartás fejlesztése
- értékrend alakítása
- környezettudat fejlesztése
- felelısségérzet fejlesztése
- környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása
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a mindennapi életükben elıforduló néhány egyszerő kölcsönhatásváltozás megfigyelése,
értelmezése

Fizika
A tanulók
- ismerjék meg a környezeti változások magyarázatát
- ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, ismerjék ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit
- ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti analógiákat,
valamint az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat
- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni egyes környezeti problémákra
- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelısséggel szabad csak
felhasználni
- ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, elıregondolkodó
állampolgárrá
- ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat
Kémia
A tanulók
- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel
- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására
- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére
- ismerjék a környezetüket legjobban szennyezı anyagokat, törekedjenek ezek
használatának csökkentésére
- ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait,
tartózkodjanak ezek kipróbálásától
- ismerjék meg a különbözı technológiák hatását a természeti és épített környezetre
Földrajz
A tanulók
- szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen
környezetükrıl
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamtok hatásainak eredményeit
- értsék meg, hogy a társadalomföldrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld
erıforrásainak kimerüléséhez vezet
- ismerjék meg a globális problémákat és azok megelızési, mérséklési illetve az egyéni
cselekvés lehetıségeit
- ismerjék, szeressék és ırizzék a természeti és az épített környezet szépségeit
A tanulókban
- a környezet értékeinek megismerésével erısödjön a környezettudatos életmód iránti igény
- alakuljon ki az igény a szülıföld cselekvı felfedezésére
- fejlıdjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak
megoldásában való aktív részvételi készségük
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Biológia
A tanulók
- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési
lehetıségeit
- ismerjék, védjék és szeressék a természeti és az épített környezetet
- ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti-mőködési jellemzıit, fedezzék fel a köztük
lévı ok-okozati összefüggéseket
- legyenek tájékozottak a földi élıvilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai
környezetük közötti kapcsolatrendszert illetıen
- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat
- legyenek képesek az egészségügyi problémák felismerésére és törekedjenek a
megelızésére és mérséklésére
- sajátítsák el és alkalmazzák a testi-lelki egészséget megırzı életviteli technikákat.
A tanulókban
- alakuljon ki ökológiai szemléletmód
- alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelısség
Emberismeret
- ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait
- sajátítsák el az elsısegély-nyújtási technikák alapjait
- ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében
A tanulókat
- ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédı szokásrendek
kialakítására
- segítse az önmagukkal és másokkal szembeni felelısségérzet kialakításában
- segítse az ıket veszélyeztetı környezeti, társadalmi tényezık és azok elhárítási módjainak
felismerésében
Ének-zene
A tanulók
- ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát
- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait
- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban
- vegyék észre a zene közösségerısítı, közösségteremtı szerepét
- tudják, hogy az élı és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek
- fedezzék fel zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni
Rajz és vizuális kultúra
A tanulók
- ismerjék meg a természet sokszínőségét, formagazdagságát
- ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát
- ismerjék meg a természet képzımővészeti ábrázolásának lehetıségeit
- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére
- tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítımővészet hazai elıfordulásaira
- ismerjék a természetes alapanyagok használatát
- legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetrıl szólnak
- legyenek képesek a mőalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelıen
elemezni
- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelıen
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ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését
tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre
kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket

Tánc és dráma
A tanulók
- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel
- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdıtőz, stb.)
- természethez való érzelmi kötıdése erısödjön a drámajátékon keresztül
- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetıségeket
Életvitel és gyakorlati ismeretek
A tanulók
- ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülı használati, esztétikai, formai és etikai
értékeket
- ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelızésének módjait
- értsék meg a fenntartható fejlıdés összefüggéseit és követelményeit
- ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást
- sajátítsák el az alapvetı biokertészeti ismereteket
- ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit
- ismerjék meg a gyógynövényeket és felhasználási módjaikat
- ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát
- ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technológiákat
- ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzıit
- sajátítsák el az egészséges táplálkozás, szelektív hulladékgyőjtés alapvetı ismérveit
A tanulókban
- alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény
- a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erısödjön a felelıs,
környezettudatos beállítottság
- alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás
Testnevelés
A tanulók
- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentıs mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlıdésüket
- gyızıdjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különbözı szervrendszerek mőködését
tekintve
- legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerő
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttmőködés és a tolerancia
fejlesztésében
- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes
- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetıség szerint természetes anyagokból készüljenek az
eszközök és a tornaszerek
- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylı népi játékokat
A tanulókban
- tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását
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Tanórán kívüli lehetıségek
A tanulók környezeti ismereteinek bıvítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával meg kell alapozni, hogy a szakiskolában lehetıvé váljon a környezetért, a jövı
generációkért felelıs viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitőzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek
- fejlesszék a tanuló szociális képességeit
- adjanak lehetıséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejlıdés)
- rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévı ismereteket
- szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre
- alakítsanak ki kritikus gondolkodást
- fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.:
problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás)
- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
- alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat
- neveljenek a hagyományok tiszteletére
- mutassanak követendı mintákat
- ösztönözzenek felelısségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni
életében a környezeti problémák megoldása, megelızése érdekében), a globális kérdések
alapvetı gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember
a természet része, és csak akkor van esélye a boldogulásra, ha kész együttmőködni
környezetével, és nem uralkodni akar felette
Szakkörök: a szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szeretı tanulók fejlesztésének
nagyon jó színtere. Pl. természetjáró szakkör.
Tanulói pályázatok: adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló
kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb munkák
díjazásával. A születendı munka formája sokféle lehet: győjtemény, rajz, montázs, plakát
Tábor: felkutatjuk és lehetıséget biztosítunk a város illetve a megye által szervezett
életmódtáborban, tánctáborban, sporttáborban, sítáborban való részvételre.
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai: A természet – környezetvédelem és
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön programokat szervezve
emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentıségüket. A nap jellegének megfelelı
vetélkedıt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk meg és tudatosíthatjuk a
jelentıségüket.
Programok:
Március 22.
Víz Világnapja
Április 22.
Föld Napja
Május 10.
Madarak és Fák Napja
Május 31.
Dohánymentes Világnap
Június 5.
Környezetvédelmi Világnap
Szeptember 23.
Takarítási Világnap
Október 4.
Állatok Világnapja
Október 31.
Takarékossági Világnap
November 17.
Füstmentes Nap
Akciók: egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezzünk
olyan akciókat, amelyek felhívják tanulóink figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti
problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy
országos környezetvédı szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási világnap)
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Iskolai zöld médiumok: az iskolai könyvtárban létesítsünk külön polcot a környezeti
témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással
a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben kutatnak,
olvasgatnak. Az iskolarádióban mősorokkal emlékezünk meg a jeles napokról.
Média: szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával, és gondoskodunk az érdemi események,
feltárt problémák, eredmények megismertetésérıl.
Tanulmányi kirándulás: Szervezzünk egy, vagy több napos tanulmányutat egy-egy konkrét
téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk
kisebb-nagyobb gyermekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi
területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés: a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülık,
illetve az iskolaközeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük
környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
Különválogató (szelektív) hulladékgyőjtés: ha van lehetıség bevonni a helyi hatóságokat,
szervezzük meg az egész iskolára kiterjedı szelektív hulladékgyőjtést és elkülönített
elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, használt étolaj és a szerves
hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentıs mértékben
kihathat a tanuló tágabb környezetére is.
Vetélkedık, tanulmányi versenyek: az érdeklıdı, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra,
hogy vegyenek részt helyi versenyeken.
Városismereti program: a Diákönkormányzattal való együttmőködés keretében szervezzünk
olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyermekeket a szőkebb és tágabb
környezet jellemzı épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedık, illetve
kiállítások formájában lehet jobban rögzíttetni a tanulókkal.
Kapcsolattartás külsı segítı partnerekkel: találkozzanak a tanulók a helyi és országos
környezet- és természetvédı civil szervezetekkel, ifjúsági tagozatként aktívan be is
kapcsolódhatunk ezen mozgalmakba. Szervezzünk a közeli bevásárlóközpont vezetıjének
engedélyével próbavásárlást, hogy a tanulók ismerkedjenek a reklámok fogásaival, a
fogyasztói szokásokkal. Valamelyik nemzeti park, vagy társadalmi szervezet segítségével
szervezzünk a gyermekeknek természetvédelemi akadályversenyt. A felügyelıségek vagy
környezetvédelemi cégek bevonásával mőszeres vizsgálatokat is végezhetünk (pl. zajszint,
talaj-, levegıszennyezettség).
Mővészeti csoportok, ünnepségek: használjuk ki a mővészek iránti érdeklıdést. Néhány
problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a mővészet eszközeivel. Szervezzünk irodalmi
mősort (pl. Föld napja, Víz Világnapja). Természetes anyagok felhasználásával készítsünk el
egy környezetbarát lakóház, porta modelljét. Éljünk a drámapedagógia korszerő módszereivel
is.
Kézmőves foglalkozás: a természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak),
illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különbözı díszeket,
kompozíciókat készíthetünk, amelyekbıl kiállítás vagy vásár is szervezhetı (pl. Karácsonyi
vásár).
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Diákönkormányzati nap: az iskolai programnak mindig lehet környezet-egészségügyi része
is.
Sportnap: a szülıkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük (szombat) és az egészséges
ételek, italok, gyógyhatású készítmények vásárával, táncbemutatókkal, egészségi
állapotfelméréssel is összeköthetjük.
Napközis szabadidıs foglalkozások: séta a környéken, termések győjtése, mindennapos
testnevelés
Iskolai sportkör: délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek, tömegsport.
Látogatások: állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti
parkban, szeméttelepen, hulladékégetınél, szennyvíztisztító telepen, papírgyárban. A
látogatások során elıre megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítsuk a
gyermeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására.
Szülıi értekezletek: utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére.
Szülıi fórum: témák: egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztartási
környezetvédelem.
Kedvezményes növényvásár: a partner-középiskola segítségével tavasszal a lakók
motiválása a szebb, virágosabb kiskertek, erkélyek kialakítására.
Osztályok szépségversenye: tanév végén kapnak oklevelet és jelképes díjat azok a csoportok,
akiknek egész évben a legszebb, legvirágosabb a tantermük
Szempontok a módszerek kiválasztásakor
- alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz
- vonjanak be minél több tanulót
- az iskola keretein túl is legyenek hatással
- a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehetı legtöbb legyen
- alapvetıen pozitív szemléletet tükrözzenek
- a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötıdjenek a napi élethez
- nyújtsanak sok élményt a tanulóknak
- az érzelmeken át hassanak
- a személyes megtapasztaláson alapuljanak
- együttmőködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külsı
szövetségek, szülık, stb.)
- alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére,
megismerési vágyára, korszerő technikai ismeretére
- legyen bennük sok játékos elem

Módszerek
Játékok
- szituációs
- memóriafejlesztı
- kombinációs
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érzékelést fejlesztı
ráhangolást segítı
bizalomerısítı
kapcsolatteremtést segítı
drámapedagógia

Modellezés
- hatásvizsgálatok
- rendszermodellezés
- elırejelzı
- mőködı modellek készítése, elemzése
Riport módszer
- kérdıíves felmérés
- direkt riportok
- fotóriport
Témanap, témahét
- analízis – akció projektek
Aktív, kreatív munka
- természetvédelmi és fenntartási munkák
- rekonstrukciós munkák
- madárvédelmi feladatok
- szelektív hulladékgyőjtés, lehetıség esetén
- rend – és tisztasági verseny
Közösségépítés
- csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében
Mővészi kifejezés
- vizuális mővészet a környezeti nevelésben
- irodalmi alkotások
- zenemővészet
- plakát készítés
- táncmővészet
- népmővészet
- esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
- a tanulók önkifejezése a mővészetek nyelvén
Taneszközök
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz: víz- és talajvizsgáló készlet, savas esı felfogó tartály,
mérıhenger, Petri-csészék, kémcsövek, szőrık, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek,
fedılemezek, indikátorok (alumínium, ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység)
glicerin, cellux).
Elsısegélykészlet alapvetı anyagai:
10 öntapadó sebtapasz, 3 közepes mérető steril kötszer, 1 nagymérető steril kötszer, 1 extra
nagy steril kötszer, 1 steril szempárna, 2 háromszöglető kötözı-kendı, 2 krepp kötözıtekercs, 6 biztosítótő, eldobható mőanyag kesztyő, olló, csipesz.
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Applikációs képek:
Veszélyes, mérgezı, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.
Folyóiratok, CD-k, könyvek, atlaszok.
Kommunikáció
Iskolán belül:
Munkaértekezletek, faliújság, felelısök rendszere, egyéni beszélgetések, iskolarádió.
Iskolán kívül:
Tájékoztató füzet, szülıi faliújság, szülıi értekezletek, iskolaszék, SZMK-megbeszélések,
szórólapok, helyi újság, önkormányzati nyílt ülések, elektronikus levelek, faxok, levelek.
Minıségbiztosítás/minıség-ellenırzés
A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve elıírt követelményei határozzák meg
azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatuk. Nevelı tevékenységük során – mint azt
korábbi fejezetekbıl láthattuk – szakítani szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens
gondolkodás egyeduralma, a beszőkítés, az uniformizálás rossz gyakorlatával. Az
értékmegırzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes
személyiségét fejlesztjük.
A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minısíthetjük az alábbi elvárások
megítélésével.
- Rendelkezzenek
mindazon
ismeretekkel,
szakmai
hozzáértéssel
és
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása
során mintaként szolgálnak.
- Felkészülésüket hassa át az együttmőködésre törekvés.
- Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés
rendje között.
- Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, személyes
tapasztalatszerzési lehetıséget és kommunikációs helyzetet.
- Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.
- Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenı példáinak
és a szükségszerőségeinek felismerését.
- Olyan lehetıségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában
tanulmányozható és élményt nyújtson.
- Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás
lehetıségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.
- A rendszerszemlélető gondolkodás kialakulását célozza meg.
A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák:
- a tanulói kíváncsiság megırzését
- az aktivitás fenntartását és megerısítését
- a belsı motivációs bázis fejlesztését
- az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését
- a megismerı és rövid úton célravezetı stratégiák felismerését, lehetıségeit
- az igények kialakulását a gondolatelemek elemzésére: a problémamegoldás folyamatának
tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények számbavételére is.
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Ellenırzı-értékelı tevékenységünk szempontjai
- Az ellenırzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek
alapján lehetséges a további célmeghatározás.
- Mindig biztosítsuk a javítás lehetıségét, mely tükrözze a következetes igényességet.
- Az értékelés során a nevelı körültekintı, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmő
információkat adjon, mely tükrözi a fejlıdés irányát és fokát, minısítse a személyes
elırehaladást és határozott instrukciókat adjon a továbbképzéshez.
- Fontos az összefüggések meglátásának segítése.
A környezet-egészségvédelemi nevelés eredménye nem mérhetı olyan egzakt módon, mint a
tantárgyi tudás. Az sem egyértelmő, hogy mi tekinthetı az iskolai és mi a családi nevelés
eredményének! A fejlıdés folyamatos követése és az iskolai célokkal történı összevetése
alapvetı nevelıi kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése
magatartásuk és szorgalmuk minısítéseként jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk - Egyes tanulók esetében
- az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására
- a szociális képességek alakulására
- a beállítódások és értékorientáció fejlıdésére
- a csoporthelyzet megismerésére
- a konfliktuskezelés módjára irányul
Osztályközösségek esetében
- a csoportviszonyok alakulásának
- a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak
- az informális kapcsolatrendszernek
- a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul
Eredményvizsgálati módszereink a következık lehetnek:
- folyamatkövetı megfigyelés
- célzott megfigyelés
- helyzetfelmérés (szociometria vizsgálat)
- tevékenységelemzés
- egyéni és csoportos megbeszélés, interjú
A nevelıi követelmények teljesítésérıl az intézmény belsı ellenırzési szabályzata részletes
elıírásokat tartalmaz.
Választott módszereink lehetnek:
- a személyiségjellemzık és a feladatellátás minıségének megfigyelése
- spontán és irányított személyes beszélgetések
- írásos felmérés, illetve kérdıíves vizsgálat
- nevelıi teljesítmény és dokumentáció elemzése
- a helytállás aktivitásának és minıségének követéses vizsgálata
Továbbképzések
Belsı: nevelési értekezletek, tanfolyamok
Külsı: kerületi, fıvárosi, országos konferenciákon (TKTE, KOKOSZ, MKE, MBT)
rendezvényeken való részvétel. Akkreditált továbbképzéseken való részvétel. Diplomát adó
továbbképzés --- mentálhigiénés, iskolapszichológus, egészségnevelı, környezetvédı.
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Pápay Endre székhelyintézmény:
Törvényi háttér, szabályok
-

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános
szabályairól)
A Kormány 243/2003. számú rendelete
A közoktatási törvény 2003. évi módosított változatának 48.§.(3)
Az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusai (18.§. és
70.§)
Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008)

Környezeti nevelés az óvodában
Intézményünkben a tanulásban akadályozott tanulók nevelése, oktatása mellett
értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermekek nevelése és oktatása is folyik.
A tanulás folyamatában elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek
elsajátítását, képességek kialakítását, érzelmi, akarati tulajdonságok fejlıdését, a magatartás
tanulását helyezzük elıtérbe.
A gyermekek tapasztalataira, élményeire és a meglévı ismereteire támaszkodva, új
ismeretek megtanítására törekszünk. Ehhez egy sokat beszélı. Megértı környezetet
biztosítunk.
A környezet megismerésének feladata, hogy a gyermekek képességeihez mérten minél több
tapasztalatot szerezzenek (bekacsolva a mozgást és a különbözı érzékszerveket) az ıket
körülvevı természeti és társadalmi környezetbıl
Témakörök
-

Óvodások lettünk
A család
Testünk
Az évszakok
Az óvoda és környéke
Otthoni tevékenységek
A közlekedés – jármővek
Az állatok

Az egészséges életmódra nevelés és a környezeti nevelés során fontos szerepe van annak,
hogy a család és az óvoda megfelelıen együtt mőködjön. A jó érzelmi kapcsolat, az
együttnevelés pozitív élményeket nyújt, amely biztosítja a gyermeket a környezetében való
biztos eligazodásában.
A fentiek megvalósulása hozzájárul a derős, érzelmi biztonságot nyújtó légkör
megteremtéséhez, a késıbbi egészséges életvitel megteremtéséhez.
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Iskolai környezeti nevelés célja és feladatai
Célok:
Környezettudatosságra nevelésünk átfogó célja, hogy elısegítse tanulóink magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek a környezet megóvására,
elısegítve ezzel az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlıdését.
-

természettisztelı élettisztelı magatartási szokások alapozása
pozitív attitődök kialakítása az élı és élettelen természet, a társadalmi környezet iránt.
Szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése
Tudatos készség és képesség fejlesztés, amely a késıbbi környezettudatos életvitel
kialakításához szükséges
A környezet összetevıinek értékként való bemutatása, megszerettetése
Aktív környezettudatos magatartás alapozása
Problémaérzékeny és problémamegoldásra is képes gyerekek nevelése

Feladatok:
- a helyi természeti, történeti, építészeti és humán értékek megismertetése
- a természetben végzett megfigyelések, túrák segítségével szerettessük és ismertessük
meg lakóhelyünk élıvilágát
- az egészséges életmód érdekében alakítsuk igénnyé a természetjárást, a helyes
táplálkozást
- alakítsuk felelısségérzetüket családjuk, tágabb környezetük, lakóhelyük hazájuk iránt
- készítsük fel a tanulókat a vizsgákra és vizsgahelyzetekre
- a többletmunka, a nagyobb teljesítmény elismerése, értékelése, példaként való
bemutatása
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetıségei
Testnevelés
A tanulók
- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentıs mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlıdésüket;
- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerő
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttmőködés és a tolerancia
fejlesztésében;
- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes;
- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetıség szerint természetes anyagokból készüljenek
az eszközök és a tornaszerek;
- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylı népi játékokat (p. méta, karikahajtás,
gólyalábazás, zsákban futás stb.);
- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.
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Magyar nyelv és irodalom
Általános iskola – alsó tagozat
A tanulók
- ismerjék meg közvetlen természetes – és mesterséges emberalkotta környezetük
értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket;
- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva
érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció
során.
Általános iskola – felsı tagozat
A tanulók
- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben,
- törekedjenek az anyanyelv védelmére;
A tanulókban
- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés;
- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezetés természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával;
- fejlesszük az egyéni és közösségi kompetenciákat drámajátékok segítségével.
Történelem
A tanulók
- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet;
- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására;
- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok
tisztelete;
- értsék meg az egész világot érintı globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelısségét és feladatait a problémák
elhárításában, csökkentésében.
Matematika
A tanulók
- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére
- tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait
- váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére és
feldolgozására;
- ismerjenek konkrét, a valós életbıl vett példákat, legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelı következtetéseket levonni;
- legyenek képesek reális becslésekre.
A tanulókban
- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási
készségeket.

252

Fizika
A tanulók
- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;
- ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit;
- ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti
analógiákat, valamint az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat;
- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra;
- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelıséggel szabad
csak felhasználni,
- ismereteik birtokában tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó
állampolgárrá váljanak.
Földrajz
A tanulók
- szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen
környezetükrıl;
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit;
- ismerjék meg a világ globális problémáit;
- ismerjék meg és ırizzék a természeti és az emberalkotta táj szépségeit.
Biológia
A tanulók
- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési
lehetıségeit;
- ismerjék és szeressék a természeti és épített környezetet;
- ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti – mőködési jellemzıit, fedezzék fel
azok között az ok – okozati összefüggéseket;
- ismerjék meg a környezet – egészségügyi problémákat;
- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelızésére és mérséklésére;
- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megırzı életviteli technikákat.
A tanulókban
- alakuljon ki ökológiai szemléletmód.
Kémia
A tanulók
- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére;
- értsék meg a különbözı technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
Ének-zene
A tanulók
- ismerjék fel a természeti ill. mővészeti szépség rokonságát és azonosságát,
- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;
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-

fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a napdalokban;
vegyék észre a zene közösségerısítı, közösségteremtı szerepét;
tudják, hogy az élı, ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek;
- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.
Rajz- és vizuális kultúra
A tanulók
- ismerjék fel a természeti, illetve mővészeti szépség rokonságát és azonosságát,
- ismerjék meg a természet képzımővészeti ábrázolásának lehetıségeit;
- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére;
tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítımővészet hazai elıfordulásaira,
- ismerjék a természetes alapanyagok használatát;
- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek
megfelelıen;
- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését,
- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre,
- kutassanak fel, és ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.

Technika
Technika és életvitel
A tanulók
- ismerjék meg a technika jelentıségét, hasznát, szükségességét és veszélyeit;
- legyenek képesek egyszerő tárgyakat tervezni, készíteni;
- ismerjék meg gazdálkodási elveket a mindennapi életben,
- sajátítsák el a háztartási teendıket és az élılények ápolását, gondozását;
- tapasztalják meg a közvetlen környezetükben fellelhetı természetes és mesterséges
anyagokat, a figyeljék meg a közöttük lévı különbségeket;
- ismerjék az anyagtakarékossági elveket, valamint a munka során keletkezı hulladék
győjtését, útját;
- ismerjék a kert, a lakás tereit;
- legyenek képesek munkadarabot tervezni, készíteni (madáretetı stb.);
- ismerjék meg a közlekedés történetét, eszközeit, használatuk környezetbarát módjait,
- ismerjék meg a természetes anyagok felhasználásának lehetıségeit.

Szakképzés (9-10. évfolyam; szakmai alapozó elmélet és gyakorlat)
A tanulók
- ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet- és környezetvédelmi
ismereteket, ezeket tudják megfelelıen hangsúlyozni, kiemelni,
- ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a
gyakorlatban alkalmazni,
- tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az
egészségkárosodás megelızésére,
- ismerjék meg a szakma történetét és lássák a környezetre gyakorolt hatását; tudják
ennek az egyszerő vizsgálati lehetıségeit.

254

Szakképzés (11-12. évfolyam; szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek
A tanulók
- sajátítsák el a szakma specifikus munkát, legyenek birtokában a környezetvédelmi
ismereteknek;
- tudják kiemelni a szakma környezetterhelı hatásait, ismerjék a védekezés lehetıségeit
(hulladékkezelés stb.),
- ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek
használatát;
- sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat;
- látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a
helyes környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban;
- tudják mérni a környezetkárosító elemek hatásait szakma specifikus eszközökkel.
A tanulókban
- erısödjön meg az ökológiai szemlélet, legyenek képesek a tényeket
szakmaspecifikusan kiegészíteni;
- alakuljon ki a munka- és technológiai fegyelem;
- alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás
során.
A kollégium
A tanulók
- ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit, azok esztétikumát és tanulják
megbecsülni azt,
- ismerjék fel a környezetkárosító magatartást és legyenek motiváltak annak
elkerülésére;
- tanuljanak meg kialakítani és gyakorolni segítı, együttmőködı emberi kapcsolatokat;
- legyenek képesek pozitív, környezettudatos döntéseket hozni és azokat megvalósítani.

A tanulókban
- alakuljon kis a környezettel harmonikus életvezetés, pozitív jövıkép,
- fejlıdjön a környezetbarát életmód iránti igény, alakuljon ki a kulturált lakhely
kialakításának fontossága a kollégiumban;
- alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék elınyben a
természetes, újrahasznosítható anyagokat.
Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások
A komplex jellemzıi:
-

tantárgyakon átívelı,
sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak,
a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése,
„egymásra hajtogatott”, kölcsönös kapcsolat,
sokféleség összekapcsolódása,
különféle tevékenységek,
kapcsolatközpontú,
rendszerezı,
projekt,
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-

értelem és érzelem,
változás,
ismeretek összekapcsolása,
módszerek sokfélesége,
„egység”,
gondolkodásmód.
integrált,
globális,
komplementáris.

Általános iskolai és szakiskolai lehetıségek:
a.) terepi:
- erdei iskola
- terepgyakorlat,
- tábor
- intézmény Maros parti üdülıje,
- tanulmányi kirándulás.

b.) Játékok:
- érzékelést fejlesztı,
- szituációs,

- akadályverseny,
- városismereti játék,
- iskolakert

- drámajáték.

c.) Kézmőves foglalkozások
Fıként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira.
d.) „akciók”:
- vetélkedık
- pályázatok,
- újságkészítés,
- kiállítás rendezése,
- filmkészítés,
e.) „látogatás”
- múzeum,
- állatkert,
- botanikus kert,
- szeméttelep,
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)

- kérdıív,
- faültetés,
- kutatómunka,

- szennyvíztisztító,
- nemzeti park,
- tanya,
- papírgyár.

versenyek,
szakkör,
iskolazöldítés,
témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kı stb.),
„DÖK-nap”,
„jeles napok”, „Víz napja, Föld napja, Madarak fák napja”
hulladékgyőjtés
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Lehetıségek szakiskolákban:
-

modul rendszerő oktatás,
témanap,
(nyári) terepgyakorlat,
(nyári) szakmai gyakorlat,
tanulmányi kirándulás,
szakmai napok diákszervezéssel,
múzeumlátogatás (mesterségek, ısi kultúra).

Lehetıségek kollégiumban:
- „DÖK-nap”
- pályaválasztási nap,
- tanulás-módszertani foglalkozás szervezése,
- helyi rendezvények (csoportmunkával),
- kollégiumi hagyományos rendezvények.
Módszerek
A környezeti nevelésben használható módszerek győjteménye
* Játékok
- szituációs,
- memóriafejlesztı,
- kombinációs,
- érzékelést fejlesztı,
- ráhangolást segítı,
- bizalomerısítı,
- kapcsolatteremtést segítı,
- drámapedagógia.
* Modellezés
- hatásvizsgálatok,
- rendszermodellezés,
- elırejelzı,
- mőködı modellek készítése, elemzése.
* Riport módszer
- kérdıíves felmérés,
- direkt riportok,
- fotóriport.
*Terepgyakorlati módszerek
- terepgyakorlatok,
- térképkészítés,
- egyszerő megfigyelések,
- célzott megfigyelések, mérések.
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*Aktív, kreatív munka
- természetvédelmi és fenntartási munkák,
- rekonstrukciós munkák,
- madárvédelmi feladatok,
- szelektív hulladékgyőjtés,
- rend- és tisztasági verseny.
*Közösségépítés
- csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében
*Mővészi kifejezés
- vizuális mővészet a környezeti nevelésben,
- irodalmi alkotások,
- zenemővészet,
- fotómővészet,
- táncmővészet,
- népmővészet,
- esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése,
- a tanulók önkifejezése a mővészetek nyelvén.

Klúg Péter tagintézmény:
Alapelvek, jövıkép, hosszú távú célok
Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben:
−
az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létezı értéknek
tisztelete és megırzése, beleértve az összes élettelen és élı létezıt, így az embert
is, annak környezetével, kultúrájával együtt
−
a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés
−
a bioszféra és a biológiai sokféleség megırzése
−
a testi-lelki egészség megırzése
Az iskola hitvallása
A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életrıl sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyezıdések károsan hatnak
vissza a saját szervezete mőködésére.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülık
és a családok környezet-és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Feladatunknak tekintjük, hogy diákjaink a felnıtt életre megfelelı ismeretekkel, készségekkel
és szemlélettel rendelkezzenek.
Fontosnak érezzük, hogy a diákok környezet-és természetszeretetét formáljuk,
megszilárdítsuk.

258

Munkánk az iskolai élet sok területére kiterjed. Minden tantárgyban és iskolán kívüli
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ezekkel az ismeretekkel találkozzanak.
Megtanítjuk ıket arra, hogy a természet szépségeiben tudjanak gyönyörködni, azt értéknek
tartsák.
Segítjük ıket abban, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, és kutassák a
köztük rejlı összefüggéseket.
Hosszú távú pedagógiai célok
−
az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi,
esztétikai és erkölcsi megalapozása
−
az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
−
rendszerszemléletre nevelés
−
holisztikus szemléletmód kialakítása
−
fenntarthatóságra nevelés
−
a környezetetika hatékony fejlesztése
−
érzelmi és értelmi környezeti nevelés
−
tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
−
tolerancia kialakítása
−
a környezettudatos magatartás és életvitel segítése
−
az állampolgári – egyéb közösségi – felelısség felébresztése
−
az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
−
az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
−
ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek
megelızni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát.
−
helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések
−
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
−
globális összefüggések megértése
−
létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
−
az orvostudomány eredményeibıl levonható helyes magatartásra, tevékenységre
történı aktivizálás
−
a családi életre nevelés fejlesztése
−
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
Konkrét célok és feladatok
−
−
−
−
−
−
−
−

természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése,
helyi értékek és problémák feltérképezése,
helyi célok megfogalmazása ,
hagyományok védelme: család – iskola –kollégium- település – nemzet szinteken,
azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken,
a szülıkkel a kommunikáció fejlesztése,
legalapvetıbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése,
az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevıinek
megismertetése,
− testnevelésórák, mindennapi testedzés,
− szabadidı, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás,
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Az iskola
elhelyezkedésébıl
adódó jellemzık:

Célok:
Közlekedési
−
biztonság növelése
A kerékpáros és
−
gyalogos közl.
segítése
−

Nagy forgalom

−
−
−

Csökkentés

− figyelemfelhívás az önmaguk által okozott
gyakran kellemetlen zajok csökkentésére,
− fák, cserjék ültetése

Csökkentés

−
−
−
−

A tágabb
környezetben is
tiszta, egészséges
környezet
biztosítása

− szeméttárolók használata,
− figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyőjtésre,
(papír, olaj, fémdoboz, szárazelem)
− a kutyaürülék zacskóba győjtése,
− felvilágosítás az egészségkárosító anyagokról
és a fertızési veszélyekrıl,
− utak sózása helyett ásványi ırlemény
használata,
− - az iskolai játszótér felszerelésének bıvítése,
festése, homok cseréje,

Zaj

Légszennyezés

Szemét és
kutyapiszok

A meglévı
játszóterületek
folyamatos
karbantartása

Tevékenység, feladat:
(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos
tevékenységek kiemelése)
közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt
tanítása,
a közlekedésben való fokozottabb
figyelmességre nevelés, különös tekintettel a
hallókészülék viselésére, a balesetveszély
csökkentése céljából,
a gyalogos közlekedés szabályainak
megismertetése és begyakoroltatása az iskolán
kívüli foglalkozásokon (séta a városban),
a kerékpáros közlekedés szabályainak
megismertetése és begyakoroltatása az iskolai
és iskolán kívüli foglalkozásokon,
részvétel a hallássérült tanulók számára
rendezett országos közlekedésbiztonsági
versenyen,
biciklitároló kijelölése az intézet kerékpárjai
számára,

A gyerekek
mozgásigényének
kielégítése

parkosítás az iskolaudvaron ,
növények gondozása, pótlása,
gyomtalanítás, parlagfő-irtás,
tantermekben szellıztetés
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Az iskola
elhelyezkedésébıl
adódó jellemzık:

Célok:
Tiszta, meghitt
környezet

Az iskolabelsı

Takarékos főtés
Energia-felhasználás
Világítás

Vízfelhasználás

Udvar

Az iskola
eszközellátottsága

Tevékenység, feladat:
(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos
tevékenységek kiemelése)
− festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák,
(akvárium), madáretetık kihelyezése, a
mellékhelyiségekben szappan, WC papír
biztosítása
− dohányzásra külön helyiség kialakítása,
− portalanítás (atkák-allergia)
− gyakori szellıztetés (beltéri
szennyezıanyagok: formaldehid, szén-dioxid)
− - lábtörlık alkalmazása
− konvektorok karbantartása,
− a szükségletnek megfelelı energiafelhasználás,
− - nyílászárók javítása, tetı szigetelése
− - neonok cseréje energiatakarékos izzókra

Egészséges,
takarékos
Egészséges ivóvíz, − - víztakarékos öblítés, csapok karbantartása,
vízfogyasztás
csökkentése
Biztonságos aljzat − a betonozott rész felújítása,
− a füves területek rendszeres nyírása,
dísznövények, fák ápolása
A tanítás-nevelés − a tantermekben írásvetítı, kiemelt
élményhelyiségekben TV, video, magnó, és
központúságának
számítógép, projektor biztosítása
növelése, az
− esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetıesztétikai érzék
anyagok
fejlesztése –
− digitális fényképezıgép, gáztőzhelyek,
egészséges
konyhai eszközök, ismeretterjesztı folyóiratok
személyiség
beszerzése,
kialakítása
− könyvtár, mediatár igénybevétele, a tecnika-és
karbantartó mőhely szerszámainak folyamatos
pótlása, fejlesztése

A személyi háttér áttekintése:
Humán erıforrások
Feladat, szerepkör
Támogatja a környezeti nevelési
programokat.
A minıségi munka részeként értékeli
Iskolavezetıség
az ilyen tevékenységet.
Anyagi forrásokat teremt.
Ösztönzı rendszert dolgoz ki.
Aktívan részt vesz az egyes
programokban.

Erısségek
Hiteles személyiségek a
pedagógusok és a diákság
számára.
Hasznosítható
kapcsolatrendszer.
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Tanárok

Osztályfınökök

Diákönkormányzatot
segítı tanár

Iskolaorvos, védını

Adminisztratív
dolgozók

Technikai dolgozók

Diákok

Szülık

Kidolgozzák és a tantárgyakba
beépítve tanítják az egyes környezeti
tartalmakat.
Évfolyamokra lebontva foglalkoznak
az egészségneveléshez kötıdı
környezeti nevelési tartalmak
feldolgozásával.

Valamennyi szakos belátja,
hogy minden tanár feladata a
környezeti nevelés.
Lehetıség van az aktualitások
azonnali „kibeszélésére”
osztályközösségi szinten (pl.
törvényi intézkedések,
egészséges táplálkozás,
reklámok hatásai, életmód
kérdései stb.)
Tagja a munkaközösségeknek
Napi kapcsolat a diákokkal,
Lehetısége van a környezeti nevelés az egyedi problémák azonnali
egészségnevelési területeinek
kezelése.
erısítésére.
Elıadások tartása az egészséges
Szakmai kompetencia,
életmódról, a környezeti ártalmakról. személyes ráhatás.
Segíti a tanárok munkáját
Támogatják a tanári munkát az egyes Részt vállalnak a szervezési
programok hátterének biztosításával feladatokban,
(pl. hivatalos levelek, pénzügyi
takarékosságban.
adminisztráció, pályázati
elszámolások)
A programok tárgyi feltételeinek
Segítıkészség a programok
biztosítása, termek, vizesblokkok
megvalósítása során.
takarítása, világítási hálózat
Példamutatás.
karbantartása, hıszigetelés, stb.
A programokban sokoldalúan
Valamennyi diák érintett,
vesznek részt .
nagy a jelentısége a helyi
értékek felkutatásának.
Partnerség a felnıtt
résztvevıkkel.
A fı hangsúly a
szemléletformáláson van.
Elıadások tartása,
Tevékeny részvétel a
szemléltetıeszközök gazdagítása,
programokban, az ı
anyagi támogatás, külsı erıforrások szemléletük is formálódik, a
környezeti nevelés túlmutat
felkutatása.
az iskola falain.

Tárgyi erıforrások
− szaktantermek, kísérleti eszközök
− ismerethordozók (kép- és hanganyag, folyóiratok,
multimédiás anyagok),
− audiovizuális eszközök: projektor, vetítıvászon, stb.

szakkönyvek,

Internet,
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Tanulásszervezési és tartalmi keretek beépítése
Tantárgyakba beépítve
Osztályfınöki óra:
A fiatalok közösségi életét az osztályfınök szervezi. İ a személyes kapcsolatok segítıje,
fejlesztıje is. A szülık hozzáállását is befolyásolja az osztályfınök igényessége, értékrendje.
Az osztályfınöki órák nevelhetnek a környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére,
igényes, gondos alakítására. Mód van a táplálkozási szokások befolyásolására, a szemét
kezelésének, anyag-és energiatakarékosságnak, a fogyasztói társadalom problémáinak
felismertetésére.
Látogatások szervezése:
- múzeumokba,
- állatkertbe,
- botanikus kertbe,
- nemzeti parkba
- szeméttelepre,
- hulladékégetıbe,
- szennyvíztisztítóba,
Magyar nyelv és irodalom:
- irányítással ismerjék meg az irodalmi mővekben a megjelenı természeti és környezeti
értéket,
- erısödjön esztétikai és erkölcsi érzékenységük,
- próbáljanak különbséget tenni lényeges és lényegtelen információk között,
- fogalmazás órákon gyakorolják a tájleírásokat, képesek legyenek kifejezni érzelmeiket
ezzel kapcsolatban.
Történelem:
- értsék meg, hogyan, mikor, milyen emberi tevékenységek révén alakult a természet,
- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket,
- alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete,
- érezzék az egyén felelısségét, feladatait a problémák elhárításában.
Matematika:
- segítséggel tudják elvégezni a környezeti méréseket,
- tanári irányítással tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és értelmezni,
- fejlıdjön gondolkodásuk, lényegkiemelı képességük,
- tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait,
- váljanak képessé az adott témához adatok kiválogatására, győjtésére, feldolgozására,
- legyenek képesek reális becslésre,
- alakuljon a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségük.
Fizika, kémia:
- legyenek képesek a környezeti változások megértésére, magyarázatára,
- ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai és kémiai hatások (sugárzások, zaj,
rezgés, vegyi anyagok) egészségkárosítását, legyen ismeretük a csökkentés
lehetıségeirıl,
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-

ismerjék fel a fizikai és a kémiai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei
közötti analógiákat, valamint az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat,
legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére,
rendelkezzenek a környezet biztonságához szükséges ismeretekkel,
törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására.

Biológia, földrajz:
- szerezzenek tapasztalatokat, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen
környezetükrıl,
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat,
- legyenek ismereteik a globális környezeti problémákról, és azok megelızési illetve
mérséklési lehetıségeirıl,
- ismerjék meg azokat a földrajzi változásokat, amelyek a Föld erıforrásainak
kimerüléséhez vezetnek,
- ismerjék és szeressék a természetet és az épített környezetet,
- alakuljon ki az igényük a szülıföld felfedezésére,
- ismerjék meg és ırizzék a természeti táj szépségeit,
- ismerkedjenek az élılények alapvetı szervezeti-mőködési jellemzıivel, a környezeti
hatások miatt bekövetkezett változásokkal,
- legyenek ismereteik a környezetszennyezés egészségkárosító hatásairól,
- legyenek képesek egészségügyi problémáik megelızésére, mérséklésére.
Informatika
- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére,
- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni számítógéppel,
- fejlıdjön a számítógép segítségével megszerezni új ismereteket,
- legyenek képesek az interneten a környezettel kapcsolatos új információt szerezni,
- a számítástechnikai eszközök használata során is valósítsák meg az anyag-és
energiatakarékos alkalmazásokat.
Erkölcs, etika:
- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül élni,
- mérjék fel annak fontosságát, hogy utódaik számára is megfelelı életteret kell
hagyniuk,
- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel
kapcsolatban.
Mővészetek:
- ismerkedjenek a természeti és mővészeti szépség rokonságával,
- ismerkedjenek a természet és a képzımővészeti ábrázolás lehetıségeivel,
- ismerkedjenek a hagyományápolás fontosságával,
- ismerkedjenek a természetes alapanyagok használatával,
- kutassanak fel helyi építészeti emlékeket,
- ismerkedjenek a néptánc elemeivel,
- erısödjön a drámajátékok során a természethez való kötıdésük.
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Testnevelés, sport:
- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentıs mértékben befolyásolják
egészségünket,
- legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és sport fontos az egészséges életmódhoz,
- fejlıdjön az együttmőködési készségük, toleranciájuk,
- vegyék észre az egészség és a környezet komplexitását.
Technika:
- A természeti és technikai környezet bemutatásával integrálja az iskola különbözı
tantárgyi keretekben megvalósuló környezeti nevelést.
Modulokban:
- egészségtan modul szorosan kapcsolódik a környezeti nevelés tartalmaihoz.
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai.
A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól életkoruknak megfelelıen a
tanórákba beépítve illetve szabadidıs programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk
jelentıségüket.
Egy-egy nap jellegének megfelelı vetélkedıt, vagy kirándulást szervezünk, rajz vagy
fotópályázatot pályázatot írunk ki, faliújságon képekkel illusztrálva ismertetjük a nap
tartalmát és jelentıségét, és tevékenyen részt veszünk a szervezett programokban.
A környezeti nevelés szempontjából kiemelt napok egy része az egészségnevelési
programunkban is szerepel.
Február 2.
Március 6.
Március 22.
Március 23.
Április 3.
Április 4.
Április 7.
Április 22.
Április 24.
Május 8.
Május 10.
Május 15.
Május 15.
Május 18.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Június 8.
Június 17.
Június 21.
Június 25.
Július 11.
Augusztus 9.
Szeptember 16.
Szeptember 22.

Vizes Élıhelyek
Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Víz Világnapja
Meteorológiai Világnap
Csillagászati Világnap
Laboratóriumi Állatok Napja
Egészségügyi Világnap
Föld Napja
Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Múzeumi Világnap
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Óceánok Világnapja
Világnap az Elsivatagosodás Ellen
A Nap Napja
Barlangok Világnapja
Népesedési Világnap
Állatkertek Napja
Ózon Világnapja
Autómentes Nap
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Szeptember 23.
Október 1.
Október 4.
Október 8.
Október 8.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
Október 21.
Október 31.
November 17.
November 27.
December 1.
December 29.

Takarítási Világnap
Habitat Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelı Világnap
Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Földünkért Világnap
Takarékossági Világnap
Füstmentes Nap
Fogyasztásszüneteltetési Nap
AIDS elleni világnap
Biodiverzitás Védelmének Napja

Tanórán kívüli lehetıségek
Tanulói pályázatok
Évente egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört meghirdetünk rajz, fotópályázatra. A
tanulók motiválása a legjobb munkák díjazásával történik.
Tanulmányi kirándulások:
A tanulók életkorának függvényében egy vagy többnapos tanulmányi kirándulást szervezünk
egy-egy konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából.
Ellátogatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal nemzeti parkokba, természetvédelmi
területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés:
A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, cserjék, fák
ültetésével szépítjük környezetünket.
Különválogató (szelektív) hulladékgyőjtés :
Felhívjuk a figyelmet a városban elhelyezett szelektív hulladékgyőjtıkre, segítünk értelmezni
a feliratokat és a piktogramokat, szükség esetén bemutatjuk használatukat.
Különös figyelmet fordítunk az elhasználódott hallókészülék elemek és akkumulátorok
összegyőjtésére.
Vetélkedık, tanulmányi versenyek:
Az érdeklıdı, ambiciózus, szakiskolai tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi,
regionális és országos versenyeken.
Városismereti program:
A tanulmányi séták, szabadidıs tevékenységek keretében szervezzünk olyan programokat,
amelynek során megismertetjük a gyerekekkel a szőkebb és tágabb környezet jellemzı
épületeit, tereit és egyéb objektumait.
Az élményeket szabad beszélgetések során feldolgozzuk.
Az ismereteket vetélkedık illetve kiállítások formájában is elmélyítjük.
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Kézmőves foglalkozás:
A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak..) illetve az újrahasznosítható
hulladék-anyagok felfelhasználásával különbözı díszeket, kompozíciókat készíthetünk,
amelyekbıl kiállítás szervezünk, és díszítjük iskolánkat, diákotthonunkat, vagy ajándékba
adjuk.
Sportrendezvények:
A hallássérült tanulókat nevelı intézmények közötti sportversenyek közül az Országos
Aztalitenisz és Sakk Bajnokságot szervezzük. Mivel ezek az intézmények az ország
különbözı részén találhatók, az utazás a természet és a testvérintézet környékének
megismeréséhez is hozzájárul.
Bekapcsolódunk a FONESZ által szervezett sportprogramokba, halló testvériskolákkal
barátságos mérkızéseket, tanár-diák mérkızéseket szervezünk.
Szabadidıs foglakozások:
séta a környéken, termések győjtése
Szülıi értekezletek:
utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. Egészséges táplálkozás,
drogprevenció, lelki egészség, háztartási környezetvédelem.
Szempontok a módszerek kiválasztásakor
− alkalmazkodunk az életkori sajátosságokhoz
− minél több tanulót vonunk be
− a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehetı legtöbb legyen
− alapvetıen pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát
− a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozva kötıdjünk a napi élethez
− sok élményt nyújtunk a tanulónak
− az érzelmeken át hatunk
− a személyes megtapasztalásra építünk
− együttmőködésen alapul (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külsı
szövetségek, szülık stb.)
− a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési
vágyára, korszerő technikai ismeretére alapozunk
− sok játékos elemet használunk fel.
Módszerek
Játékok:
− szituációs
− memóriafejlesztı
− kombinációs
− érzékelést fejlesztı
− ráhangolást segítı
− bizalomerısítı
− kapcsolatteremtést segítı
Modellezés:
− hatásvizsgálatok
− rendszermodellezés
− elırejelzı
− mőködı modellek készítése, elemzése
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Riport módszer:
− fotóriport
Terepgyakorlati módszerek
− terepgyakorlatok
− táborok
− térképkészítés
− egyszerő megfigyelések
− célzott megfigyelések, mérések
Aktív, kreatív munka
− természetvédelmi és fenntartási munkák
− rekonstrukciós munkák
− madárvédelmi feladatok
− szelektív hulladékgyőjtés
− rend- és tisztasági verseny
Közösségépítés
− csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében
Mővészi kifejezés
− vizuális mővészet a környezeti nevelésben
− irodalmi alkotások
− zenemővészet
− fotómővészet
− táncmővészet
− népmővészet
− esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
− a tanulók önkifejezése a mővészetek nyelvén
Taneszközök:
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:
Víz-és talajvizsgáló készlet, savas esı felfogó tartály, mérıhenger, Petri-csészék, kémcsövek,
szőrık, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek, fedılemezek, indikátorok (alumínium,
ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység), glicerin, cellux.
Elsısegélykészlet alapvetı anyag:
10 öntapadó sebtapasz, 3 közepes mérető steril kötszer, 1 nagymérető steril kötszer, 1 extranagy steril kötszer, 1 steril szempárna, 2 háromszöglető kötözı-kendı, 2 krepp kötözıtekercs, 6 biztosítótő, eldobható mőanyag kesztyő, olló, csipesz.

Applikációs képek:
Veszélyes, mérgezı, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.
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Az iskolai környezet
A példamutató iskolai környezet tényezıi
−
−
−
−
−

termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása
növények ápolása
anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolamőködtetés
gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése
pedagógusok és technikai dolgozók példamutatás

Kommunikáció
Iskolán belül:
− munkaértekezletek,
− faliújság,
− felelısök rendszere (DÖK),
− egyéni beszélgetések,
Iskolán kívül:
− szülıi értekezletek,
− iskolaszék,
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HELYI TANTERV
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Kozmutza Flóra székhely
A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényő tanulók számára
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezıen biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási
törvény foglalja össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényő tanulókhoz igazodva
az általánosan kötelezı feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetıvé tenni a sajátos
nevelési igényő tanulók számára, mint például:
- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítı technikai eszközök.
A Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve

1. Általános elvek
Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásában
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai
oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a
sajátos nevelési igényő tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényő tanulókat nevelıoktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik:
- a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó elıírásait,
- a kollégiumi nevelés országos alapprogramját,
- a nevelés és oktatás helyi célkitőzéseit és lehetıségeit,
- a helyi önkormányzati intézményfenntartó minıségirányítási programját,
- a szülık elvárásait és
- az általuk nevelt tanulók sajátosságait.
2/2005. (III. 1.) OM rendelet
1. § A sajátos nevelési igényő - a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott - gyermekek óvodai nevelését végzı óvoda, a
nevelési programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az e rendelet 1.
számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének
irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti el, illetve fogadja el.
1. Tantárgyak, kötelezı és választható tanórai foglalkozások
(óraterv, tananyag, minimális követelmények)

1.1 Óvoda
Az irányelv célja
Az irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény
összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy
- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlıdésének üteméhez,
- fejlesztésük a számukra megfelelı területeken valósuljon meg,
- a sajátos nevelési igényő gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
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- a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztı terápiák programjai váljanak az óvodák nevelési
programjainak tartalmi elemeivé.
Az irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerhez tartozó
óvodákban, óvodai csoportokban, és a sajátos nevelési igényő gyermekek többiekkel együtt
- integráltan - megvalósuló óvodai nevelésére.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodában történı együttnevelés - az illetékes szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.
1.1.1.Az óvodai nevelés fejlesztési céljai
Intézetünk gyógypedagógiai óvodája az OKI által minısített „Add a kezed!” nevő programot
vette át, melyet a középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások számára a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola Gyakorló Óvodája készített.
E program fejlesztési feladatai:
Az SNI gyermekek az óvodába lépéskor igen heterogén képet mutatnak. Az eltérések az
életkorban, fejlettségi szintben, a fogyatékosság súlyosságában, típusában, a gyermek elızetes
életében, családi vagy elızı intézményes nevelésében gyökereznek. Közös vonásuk azonban,
hogy fejlıdésük lelassult, s a mennyiségi eltérésen túl minıségi eltérés tapasztalható.
Az alacsony pszichés aktivizációs szint miatt minden területen nehezebben induló,
lassabb fejlıdést mutatnak. Gyakran motiváció-szegények.
Míg a problémamentesen fejlıdı gyermek egyenletes tempóban nagyobb lépcsıfokon át jut el
a célig, addig az értelmi fogyatékos gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsıfok
megmászásával, kis lépésekkel, sok-sok gyakorlás után közelíti meg a célt, saját
lehetıségeinek csúcsát.
Szorosan együttmőködve a családdal célzottan igyekszik a pedagógus kihasználni azokat a
idıpontokat, amikor bizonyos funkciók érése „szenzibilis fázisban” van.
Az optimális fejlesztés a transzferhatás következtében az egész személyiségre hat, a gyermek
pszihomotoros fejlesztését szolgálja. Így nem egymástól elkülönült funkció tréning zajlik,
hanem egyidejőleg több funkció fejlıdését segíti a komplex környezet.
A szociális tanulás támogatása közben figyelembe veszi a program a különbözı funkciók
egymásra épülését, hogy sikerélményt biztosítson a gyermekeknek, s hogy a tanítási
technikák könnyen érthetıek, elsajátíthatók legyenek.

A „tanulás” akkor hatékony, ha a gyermek érzi a biztonságot, ha tudja, hogy a környezete
İt elfogadja, megérti
Három „alapelvnek” kell érvényesülni:
„Ölelj át”,

„Tegyél le”,

„Segíts, hogy egyedül csinálhassam!”

Ez jelenti egyrészt az életkorspecifikus, illetve fejlettség szerinti önállósulási folyamataik
állomásait, másrészt azt, hogy a sérült gyermek is elsısorban gyermek, akinek szüksége van a
bizalomteljes szeretetre, elfogadásra, de a túlzott óvó-védı szeretet gátja lehet az
önállósulásnak.
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Így meg kell tanulni, elengedni, letenni a gyereket, örülni az elsı önálló kísérleteknek, s ezt
elı kell segíteni, illetve szükségleteit oly módon figyelembe venni, hogy a napirendben
legyenek a pihenést, nyugalmat biztosító idık, fázisok, ahol azt csinál, amit akar –
természetesen a felnıtt felügyelete mellett.
Miután a spontán tanulás is sérült, gyakran hiányzik a természetes kíváncsiság belılük,
tudatosan kell kiépíteni a tanulási helyzeteket.
Meg kell tanulniuk a multiszenzorális közvetlen tapasztalatszerzéssel (összes érzékszerv
bevonásával) a helyes érzékelést, észlelést, mint a magasabb mentális folyamatok
kialakulásának elsı lépcsıfokát.
Az észleléssel igen szoros kapcsolatban van a megismerés folyamatában az emlékezet és
figyelem, hisz csak azt tudják felidézni, amire emlékeznek, az emlékezet pedig függ a
figyelemtıl.

A nagy mozgásigényre, a tevékenység érzelem-vezéreltségére, a
viszonylag jó utánzóképességre, a felnıtt központúságra
támaszkodva lehet eredményt elérni.
A gyermeki személyiség fejlıdése szempontjából, a legfontosabb tevékenységformára, a
játékra épülhet a pedagógiai munka, bármilyen képességfejlesztés: legyen az
mozgásnevelés, pszichomotoros- vagy nyelvi-kommunikációs fejlesztés.
A játék nincs ellentétben a tanulással, sıt, megalapozza azt. Játék közben a gyermek tanul:
o
o
o
o
o

szociális szerepet,
érzelmeket,
motívumokat,
beállítódást,
a környezet személyi és tárgyi világának elsajátítását.

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerő csoportos és egyéni
képességfejlesztı munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenység
szükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit
biztosítva kell elérni, hogy az óvodások:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

érezzék magukat biztonságban a szeretetteljes légkörő közösségben;
testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlıdjenek;
tudjanak utánozni;
tudjanak egymással és egymás mellett tevékenykedni, a felnıtt irányítását elfogadni;
használják adekvátan a játékeszközöket, játékban legyenek kitartóak, vigyázzanak
játékukra, ismerjék azok helyét;
értsék az egyszerő – alkalmanként gesztussal kísért – verbális utasításokat, azokat
hajtsák végre;
fejlettségi szintjüknek megfelelıen tudjanak kommunikálni;
kívánságukat, kérésüket szükségleteiket tudják közölni;
használjanak nonverbális jelzéseket is;
sokrétő tapasztalatokat szerezzenek közvetlen környezetükrıl, tudjanak abban
tájékozódni. Ismerjék meg a környezet tárgyait, azok tulajdonságait;
tudjanak rövid ideig feladathelyzetben maradni, figyelmüket egy adott tevékenységre
irányítani;
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o alakuljon ki önállóságuk az elemi tisztálkodás, öltözés, vetkızés, étkezés, WC
használat terén. Ha kell fogadjanak el és kérjenek segítséget;
o mozgásuk legyen viszonylag összerendezett, harmonikus;
o igényeljék a rendszeres mozgást, tevékenyen vegyenek részt mozgásos játékokban;
o tudjanak különbözı anyagokkal ügyesen manipulálni, alakuljon ki az ábrázolás igénye
bennük;
o szívesen hallgassanak rövid mesét, verset. Tudjanak életkoruknak, fejlettségi
szintjüknek megfelelı dalokat, verseket, mondókákat;
o ismerjék az alapvetı viselkedési szokásokat, tudjanak köszönni, kérni, kívánni stb.
Tudjanak elemi szabályokhoz alkalmazkodni, elemi munkát végezni.

1.1.2 Foglalkozási formák a gyógypedagógiai óvodában
o önkiszolgálásra nevelés: feladatai, a tisztálkodás, öltözés, vetkızés, egyszerő
munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra nevelni az
óvodás gyermeket. Az önkiszolgálás nem önálló foglalkozásként, hanem valamennyi
foglalkozásba és óvodai tevékenységbe ágyazott alapvetı kompetenciaként valósul
meg.
o mozgásfejlesztés: az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok a
mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot
elısegítése.
o anyanyelvi nevelés kettıs feladata: a beszéd megértés fejlesztése, az aktív beszéd
indítása, fejlesztése, illetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden
érzékszerv egyidejő bevonásával a szőkebb környezet megismertetése. Egyszerő
mesék, versek, mondókák megtanítása.
o a vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma
fejlesztése a szem- kéz koordináció, alakállandóság, alakháttér felismerı képesség
fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az
ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése.
o játékra nevelés: az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és
elemi szerepjátékok ismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása
énekes-verses népi játékok játszása.
o egyéni fejlesztés: az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelı
képességfejlesztés. A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességő gyermek
egyénre szabott terápiáját is jelenti. A zenei nevelés anyaga részben az egyéni
korrekció keretén belül, valamint az anyanyelvi nevelés és a mozgásfejlesztés
foglalkozások anyagában valósul meg.

Kiegészítı terápiák óvodánkban:
o logopédiai fejlesztés, beszédindítás
o terápiás gyógypedagógiai lovagoltatás
o egyéni szükséglet szerint konduktív terápia, Alapozó terápia
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Foglalkozásterv az óvodában
a foglalkozás neve
anyanyelvi nevelés
mozgásfejlesztés
vizuomotoros fejlesztés
játékra nevelés
habilitációs fejlesztés:
- egyéni fejlesztés
- zenei nevelés
összesen:

heti foglalkozásszám
5
5
3
2

szervezési forma
csoportos, egyéni
csoportos
csoportos, egyéni
csoportos, egyéni

4
1
20

egyéni
csoportos

Az OKI által minısített Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkápzı Fıiskola Gyakorló
Gyógypedagógiai Óvodája által kidolgozott „Add a kezed” gyógypedagógiai óvodai
programot helyileg is követhetınek tartjuk, azt adaptáltuk a továbbiakban jelzett
kiegészítésekkel és változtatásokkal.
A fıbb változtatások vonatkoznak:
o
o
o
o
o

a foglalkozási tervre
a napirendre
az óvodáztatás végi elvárásokra
a személyi ellátottságra
alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszerre

A helyi tantervi változásokat az eredeti „Add a kezed” program megfelelı oldalának
tüköroldalán minden esetben jelezzük.
Az óvodában az 1999/2000-es tanévben vezettük be a fenti program adaptációját, mint helyi
óvodai tantervet (Irányelveket követıen korszerősítettük).
A programról az azóta eltelt 8 tanévben csak pozitív tapasztalatokat szereztünk, melyek az
óvodai nevelés hatékonyságát értékelı tanév végi beszámolókban kerültek dokumentálásra.

1.2 Általános iskola
Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásában
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai
oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a
sajátos nevelési igényő tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényő tanulókat nevelıoktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik:
- a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó elıírásait,
- a kollégiumi nevelés országos alapprogramját,
- a nevelés és oktatás helyi célkitőzéseit és lehetıségeit,
- a helyi önkormányzati intézményfenntartó minıségirányítási programját,
- a szülık elvárásait és
- az általuk nevelt tanulók sajátosságait.
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Az Irányelv célja
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók esetében a tartalmi
szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más
gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy:
- a fejlesztés a számukra megfelelı tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a
minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlıdés lehetséges üteméhez,
- ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor elıtti képességfejlıdés területeire is terjedjen ki,
- a rehabilitációs célú fejlesztı terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai
programjainak tartalmi elemeivé,
- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:
- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy
egyszerősítésének, illetve új területek bevonásának lehetıségeit,
- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékő idıbeli kiterjesztésére
vonatkozó javaslatokat.
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényő tanulóknak a nem sajátos nevelési
igényő tanulókkal együtt (integráltan) és a tılük elkülönítetten (gyógypedagógiai
intézményekben) történı nevelésére, oktatására.
E sajátos nevelési igényő tanulók iskolai tantervének legfontosabb alapvetése:
Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó,
önmagához mért fejlıdést értékelı, sikerélményt biztosító, a reális életlehetıségeket
folyamatosan szem elıtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása.

1.2.1 A közös és általános követelmények érvényesítése a helyi tantervben
NAT szerepe az SNI tanulók oktatásában-nevelésében
Az SNI tanulók esetében is a NAT által meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell
alapul venni.
A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott mőveltségi anyagot közvetlenül nem lehetséges
átvenni az SNI tanulók általános iskolai tantervébe, de a „kiemelt fejlesztési feladatokkal” és
a megnevezett kulcskompetenciákkal és képességekkel, valamint az ajánlott mőveltségi
területek százalékos arányaival a helyi tanterv korrelál, természetszerően tartalmi
változtatásokkal és fıleg egyszerősítésekkel.
A helyi tanterv a Nemzeti Alaptanterv szellemének megfelelıen épül fel. A Nemzeti
Alaptantervben megfogalmazott mőveltségi anyagot nem lehet átvenni, de az iskolai
oktatás-nevelés kötıdik minden olyan emberi értékhez, amelyet a Nemzeti Alaptanterv
is kijelöl. A tanterv utalást tesz a NAT mőveltségi területeire, de minden mőveltségi terület a
játék és szociális beilleszkedés alapvetı céljait szolgálja.
Iskolatípusunkban a NAT-ban megfogalmazott közös követelmények, csak egyszerősítéssel
alkalmazhatók, s kiegészülnek a Játék és Szociális beilleszkedés közös követelménnyel. A
közös követelmények megvalósítását valamennyi fejlesztési területre és pedagógiai szakaszra
vetített átfogó gyógypedagógiai feladatként értelmezzük.
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Ennek során az SNI tanulók lehetıségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva
elsısorban a következı elvek alkalmazandók:
o a feladatok megvalósulásához hosszabb idısávok, keretek megjelölése ott, ahol erre
szükség van
o szükség esetén a sajátos, fogyatékosságnak megfelelı tartalmak, követelmények
kialakítása szükséges
o az iskolák segítı megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék ezeket a
tanulókat
A NAT 2003-as felülvizsgálatát követıen egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a
kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó elemek.
Az Európai Unió oktatáspolitikájában szabályozási és fejlesztési prioritás lett egy olyan
kompetencia keretrendszer megalkotása, amely a korszerő tudás megszerzéséhez és
megújításához, az élethosszig tartó tanulás ösztönzéséhez, a modern társadalomban és
gazdaság világában történı boldoguláshoz, valamint a személyes önmegvalósításhoz
szükséges kompetenciákat tartalmazza.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és munkához.
A Nemzeti alaptanterv 2006-ban megindult felülvizsgálatára a közoktatásról szóló törvény
93. § (1) b pontja alapján került sor. A felülvizsgálat során több új elemmel is kiegészült.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.)
Kormányrendelet módosítását a kormány 2007. júliusi ülésén fogadta el.
A 202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése szerint pedagógiai programunkat
felülvizsgálta és az elıírtak figyelembe vételével módosította nevelıtestületünk.
Az iskolai nevelés-oktatás alapvetı céljai: a kulcskompetenciák fejlesztése
Anyanyelvi kommunikáció
Törekszünk arra, hogy a kommunikációs kultúra fejlesztése
• hassa át a gyógypedagógiai oktatás- nevelés minden területét
• szolgálja a kommunikációs hátrányok enyhítését
• járuljon hozzá az ismeretszerzéshez, a tudás gyarapodásához,
szocializációjához, a társadalmi érintkezési formák betartásához

az

egyén

Idegen nyelvi kommunikáció
Az értelmileg akadályozott SNI tanulóink korlátai és speciális kommunikációs igényei miatt
az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésétıl eltekintünk.
Matematikai kompetencia
A számolás-mérés elemeinek segítségével törekszünk
• a számfogalom megalapozására
• elemi számolási készség kialakítására
• alapvetı mértékegységek megismertetésére
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•

ok-okozati összefüggések megláttatására a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
érdekében.
A megismerési képesség fejlesztésével felkészítjük tanulóinkat a mindennapi életben
szükséges mennyiségi, téri, idıbeli viszonyok felfedezésére és befogadására.
Természettudományos kompetencia
Törekszünk arra, hogy tanulóink
• a természeti és társadalmi környezetbıl minél több közvetlen tapasztalatszerzésen
nyugvó ismeretet szerezzenek
• a természeti és társadalmi környezet iránti fogékonyságát, valamint környezetkímélı,
természetvédı szemléletét alakítsuk ki
Tudatosítjuk tanulóinkban az egészséges életmód feltételeit és fontosságát.
Digitális kompetencia
A kommunikációs kultúra fejlesztésével hozzájuttatjuk tanulóinkat
• az audiovizuális információk egyéni képesség szerinti befogadásához
• a virtuális információk elemi szintő befogadásához
• az alapvetı informatikai eszközök alkalmazására vonatkozó gyakorlati ismeretekhez
Szociális és állampolgári kompetencia
Kiemelt figyelmet fordítunk
• megfelelı kötıdések, viszonyulások kialakítására
• szabályok felismertetésére, értelmezésére, betartására
• a társas viselkedés elemi formáinak ismertetésére, gyakorlására
• múltunk és jelenünk bemutatásán keresztül a személyiség alakítására
• értékrend elsajátítására
• nemzeti hagyományaink és kultúránk tiszteletben tartására
• állampolgári jogok és kötelességek elemi szintő megismerése értelmi képességeikhez
mérten
Fontos a feladattudat kialakítása és a céltudatos munkavégzésre szoktatás.
Lásd részletesen:

Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia
Az egyéni képességekhez mérten alakuljon ki
• helyes önismeretük, erısödjön önbizalmuk, legyenek tisztában korlátaikkal
• felelısségvállalásuk, munkafegyelmük, kitartásuk, állóképességük
• az elvárásoknak való megfelelés
• igényük a lehetıségeikhez, fejlettségükhöz és önállóságukhoz mérten
Ismerjék meg a mindennapi életben elıforduló egyszerő gyakorlati feladatokat, szerezzenek
munkatapasztalatot. Tapasztalják meg a munka örömét, munkavégzés értékét.
Legyen belsı késztetésük a segített, védı feltételek közötti felnıttkori életükben alkalmazható
elemi munkafolyamatok végzésére.
Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség
Tudatosan alakítjuk
• a zenei befogadóképességet megfontoltan válogatott zenemővek rendszeres
hallgatásával
• manuális képességeiket
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az önkifejezı készségüket, képzelıerejüket környezetük pontos megfigyelésén,
megismerésén keresztül
Különös gondot fordítunk arra, hogy az iskolánk minden részletében legyen igényes,
esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket,
a szép iránti fogékonyságukat. Biztosítjuk a felfedezés, a siker örömét.
A hatékony, önálló tanulás
A tanulás szervezésénél döntı az állandó ösztönzés megvalósítása, a cselekedtetés, a
különbözı tantárgyaknál megjelenı azonos tananyag különbözı szempontú megközelítése.
A szociális szokásrendszer kialakításával és alkalmazásával praktikus képességeiket,
alkalmazkodni tudásukat és önkiszolgálási, önellátási szintjüket formáljuk.
Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemzı tanulási, önálló feladat-megoldási
nehézségek illetve az elemi szintő írás, olvasás és nehezített kommunikációs készség valamint
a szellemi és fizikai terhelhetıség erıs korlátai miatt a „többségi” általános iskolába járó
tanulóknál jellemzı otthoni felkészülési formák (pl: írásbeli házi feladat, memoriter, tartalom
megtanulása, stb.) nagy része nem alkalmazható. A tanulók kötelezı házi feladatot nem
kapnak. Az osztályfınök a tanult témakörökben győjtımunkára (pl. fotók, képek, cikkek,
természetes anyagok, újrahasznosítható anyagok), játékos vers-vagy daltanulásra, rajzos
„élményfüzet” vezetésre motiválhatja a gyerekeket. A felsorolt feladatokat a diákotthonban
vagy a napköziben, a nevelıotthoni tanár vagy a nevelımunkát segítı gy.p.asszisztens és
gyermekfelügyelı közremőködésével, játékos formában végzik el.
Lásd. részletesen:
A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek.
Énkép, önismeret
Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belsı diszpozíciói
saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakulnak ki.
A természeti és társadalmi ismeretek bıvítésével, mővészi élményekkel, segíti a világban való
tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlıdését
A tanulók
• tegyenek szert az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati alapjaira, kapcsolat
és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával
• alakuljon ki énképük, éntudatuk
• fejlıdjön önismeretük és önelfogadásuk, legyenek tisztában korlátaikkal
• rendelkezzenek megfelelı ismeretekkel a munkavégzésrıl, a felnıttek által végzett
tevékenységekrıl.
• váljanak alkalmassá, hogy megszerzett ismereteiket a gyakorlatban, az élet különbözı
szinterein alkalmazni tudják
Legyenek képesek a képességeikhez mért lehetıségek és a valóság, a vágyak és a realitások
összehangolására.
Hon-és népismeret
Elengedhetetlen nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megismerése!
A tanulók
• szerezzenek elemi szintő ismereteket lakóhelyükrıl, szülıföldünkrıl
• ismerjék hazánk jelképeit, népünk hagyományait, ünnepeinket, kultúránkat és
kiemelkedı személyiségeit
• hagyományápolással alakítsuk ki a hazaszeretet, nemzeti önismeret
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ismerjék szomszédainkat, becsüljék meg más nemzetek népeit, kultúráját.

Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája.
A tanulók
• szerezzenek elemi szintő ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetérıl,
ismerjék jelképeit
• magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká
• legyenek nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is
• váljanak érdeklıdıvé és megértıvé a különbözı szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt.
• ismerjék meg az emberi civilizáció legjellemzıbb, legnagyobb hatású eredményeit.
• szerezzenek elemi információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek
kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttmőködésrıl.
Iskolánk törekedjen arra, hogy közvetlenül is részt vállaljon a nemzetközi kapcsolatok
ápolásában, melyek az SNI tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan személyes tapasztalatokkal
gazdagítja, amelyek birtokában megismerhetik az EU lehetıségeit.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
A társadalom fejlıdésének és az egyén boldogulásának egyik fontos feltétele az egyén
részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség és politikai életben.
A tanulók
• értelmi képességeiknek megfelelıen ismerjék meg a társadalmi környezethez tartozó
alapvetı tényeket, jelenségeket, fogalmakat, összefüggéseket
• ismerjék meg és gyakorolják az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáit
változatos formákban a képességeknek és az életkori sajátosságoknak megfelelıen
• sajátítsák el a mindennapi életben az együttéléshez szükséges szabályokat a
társadalomban történı eligazodásuk elısegítése érdekében
• alakuljon ki felelısségtudatuk önmaguk, családjuk és szőkebb környezetük iránt
• az erejüket meghaladó feladatokban tudjanak segítséget kérni lehetıségeinek és
módjainak ismeretében
Gazdasági nevelés
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás is az általános mőveltség része.
A tanulók
• értelmi képességeiknek megfelelı szinten ismerjék meg a társadalmi környezethez
tartozó alapvetı tényeket, jelenségeket, fogalmakat, összefüggéseket
• ismerjék meg saját értékeiket, életlehetıségeiket
• váljanak érdeklıdıvé a felnıttkori segített életlehetıségek iránt, a helyi
lehetıségeknek megfelelı, elemi gazdálkodási ismeretek bemutatásával és
gyakorlásával
• szerezzenek elemi ismereteket a pénz beosztásáról
• ismerjék meg egyes árucikkek beszerezhetıségének helyét, egyszerő tételt tudjanak
megvásárolni
Környezettudatosságra nevelés
Segítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a
felnövekvı nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elısegítve ezzel az élı természet
fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlıdését.
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A tanulók
• váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt
• kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség, a környezeti károk megelızésére törekvés
váljon meghatározóvá.
Részletesen lásd: PP., Környezetnevelési program
A tanulás tanítása
A tanulás a pszichikum tartós módosulása külsı tényezık hatására, amely magában foglalja
valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlıdését, fejlesztését.
A fejlesztésért felelıs gyógypedagógus feladata, hogy az akadályozott vagy sérült funkciókat
optimálisan fejlessze.
A tanulók
• munka és tanulási szokásokat sajátítsanak el.
• legyenek képesek egyszerő összehasonlításra, ok-okozati összefüggések felismerésére
• tevékenységük elemi szintő tervezésére
• a tapasztalati szintő mőveleti képességeket tudják alkalmazni mindennapi életükben.
Részletesen lásd:. Az iskola pedagógiai tevékenységének általános elvei
Hódmezıvásárhelyen-személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Testi és lelki egészség
Az iskola nagy feladata és felelıssége a felnövekvı nemzedék egészséges életmódra nevelése.
Az intézmény minden tevékenységével szolgálja a tanulók testi, lelki fejlıdését annak
érdekében, hogy a tanulók rendelkezzenek az egészséget, a harmonikus életvitelt megalapozó
szokásokkal, tevékenységekkel.
A tanulók
• jó testi és lelki közérzetének megteremtése
• a helyes szokások és beállítódások kialakításával folyamatosan fejlıdjenek
• ismerjék és utasítsák el az egészséget károsító szokásokat.
Részletesen lásd: PP. Egészségnevelési program
1.2.2 Az általános fejlesztési követelmények, elvárt teljesítmények
A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott mőveltségi anyagot nem lehet átvenni, de az
iskolai oktatás-nevelés kötıdik minden olyan emberi értékhez, amelyet a Nemzeti Alaptanterv
is kijelöl. A középsúlyos értelmi fogyatékos SNI gyermekeknél az iskola nem a NAT szintjén
jelöli ki a feladatait.
A tanterv, utalást tesz a NAT mőveltségi területeire, de minden mőveltségi terület a játék és
szociális beilleszkedés alapvetı céljait szolgálja.
A tanulócsoportok alakításánál mindig figyelembe kell venni a korosztályi csoportok
megtartását. A következı évfolyamra lépés legfontosabb alapelve, hogy a közösségbe a
tanuló beilleszkedjen, elfogadja az iskolai munka szabályait, rendszerét. A tantárgyi
rendszerben az elvárt teljesítmények nem tökéletes teljesítése esetén is marad a tanuló
megszokott társaival, hiszen személyiségfejlıdése szempontjából a hasonló korúak társasága
döntı jelentıségő. Minden lemaradást egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében kell
csökkenteni.
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Általánosan elvárt teljesítmények a képzési idı végére:
o legyen a tanuló közremőködı önmaga ellátásában, lehetıség szerinti minél nagyobb
önállósággal,
o ismerje környezetét, tudjon abban képességeihez képest tájékozódni,
o legyen képes szociális kapcsolatokat kialakítani és fenntartani,
o ismerje és fogadja el az alapvetı emberi értékeket,
o tapasztalja meg saját személyét, kapcsolódjon be társas foglalkozásokba,
o integrált körülmények között képes legyen adekvát viselkedésre,
o legyen igénye környezete és saját személye esztétikusabbá tételére,
o lehetıségeihez mérten próbálja kompenzálni a társfogyatékosságok és/vagy
párhuzamos sérülések okozta hátrányait,
o a személyiségében rejlı pozitív értékeket tudja megjeleníteni a társadalom felé,
o a különbözı mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket tudja alkalmazni
praktikus helyzetekben a szükséges mennyiségő segítség mellett,
o legyen képes az egyéni sajátosságok figyelembe vételével felnıtt irányítása mellett
egyszerő munkafolyamatok elsajátítására, gyakorlatban alkalmazására.
Tanulásszervezési elvek
Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak - az adott csoporton belül leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, hosszantartó
betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló idıkeret szőkösségében
keresendı. Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és
megerısítése differenciált formában, képesség szerinti kiscsoportok kialakításával, esetenként
egyéni bánásmóddal történik. Ebben a munkában a legfontosabb segítık a gyógypedagógiai
asszisztensek és a gyermekfelügyelık.
A tanulás szervezésénél döntı az állandó ösztönzés megvalósítása, a cselekedtetés, a
különbözı tantárgyaknál megjelenı azonos tananyag különbözı szempontú megközelítése.
Az iskola tanulásszervezése a diákotthoni (napközi otthoni) foglalkozásokkal együtt egész
napos. A tanulók kötelezı házi feladatot nem kapnak, minden kötelezı tanulási tevékenység
az iskolában történik.
A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések miatt fontos a differenciált
foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés.
Képesség szerint differenciált csoportok szervezése a kultúrtechnikai foglalkozásokon
A kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a bevezetı és kezdı szakaszokon felzárkóztató
foglalkozásokat, míg a alapozó és fejlesztı szakaszokon évfolyamokon képesség szerinti
differenciált csoportokat alakítunk ki elsısorban tehetséggondozás céljából. A további
differenciálást a tananyagban, módszerekben a tanítási órán kell megvalósítani, mert sok éves
gyakorlati pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy minden tanuló képes valamilyen szinten
fiatal felnıtt koráig, a szakiskola befejezéséig ezen a téren továbbfejlıdésre. A kamaszkor és
annak befejezıdése után is szeretik a tanulók ezt a tevékenységet, ebben is szeretnének
hasonlítani az ıket körülvevı társadalom más tagjaihoz.
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1.2.3 Értelmileg akadályozott tanulók fejlesztését átfogó területek
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fejlesztésében a NAT követelményrendszere nem
alkalmazható, a mőveltségi anyag csak részben, érintılegesen, minimális mértékben
csatlakozik a NAT-hoz
A nem fogyatékos tanulónépesség számára kidolgozott alapmőveltségi anyag tehát a
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál nem vehetı át, de nevelésük, oktatásuk –
társadalmi beilleszkedést segítı pedagógiai programokon keresztül – kötıdik mindazon
emberi értékek kialakításához, amelyeket a NAT közös és általános fejlesztési
követelményei megjelölnek.
Az Irányelv a fejlesztési területek meghatározásával segíti a helyi tartervek készítését,
melyek alapján a fı hangsúlyt azoknak a képességeknek a kialakítására, fejlesztésére kell
helyezni, amelyek közvetlenül segítséget adnak az élet feladataihoz, s egyben felkészítik a
tanulókat arra, hogy képességeikhez, adottságaikhoz mérten minél eredményesebb legyen
szociális beilleszkedésük.
Fejlesztési területek
•
•
•
•
•
•

anyanyelv és kommunikáció
természeti környezet
társadalmi környezet
életvitel és gyakorlati ismeretek
mővészetek
testi nevelés

1.2.4 A részletes fejlesztési követelmények, az elvárható minimális teljesítmények
A különbözı tantárgyaknál olyan tartalmakat választunk ki, melyek segítik a tanulók
beilleszkedését, fejlesztik a fogyatékosság által módosult személyiségüket és felkészítik ıket
az elemi szintő munkavégzésre. Az önmegvalósítást (teljesítıképesség, gyakorlati ügyesség,
tájékozódási képesség) és a szociális beilleszkedést segítı képességek (normakövetés,
elfogadás, együttmőködés, alkalmazkodóképesség) kialakítása mellett folyamatos feladatunk
a gondolkodási funkciók fejlesztése.
A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai
oktatásának tantervi irányelve kiadásáról szóló 2/2005(III. 1.) OM. rendeletet módosították.
(„NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai oktatásában”)
A módosítás célja, hogy az irányelv, az értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban megfeleljen
annak az iskolai nevelés, oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot
szolgáló tatalmi szabályozásnak, melyet a többségi iskolákban a kerettantervek töltenek be.
Ennek megfelelıen az Irányelv rögzíti valamennyi tartárgy, valamennyi osztályfokán az
évfolyam végén elvárható minimális követelményeket.
Az egyes tantárgyak részletes követelményeinek meghatározásánál az alábbiakat szükséges
figyelembe venni:
-

a fejlesztési követelmény és a minimális teljesítmény elérésére hosszabb idıt is
tervezhetünk (például a szülık kérésére, a csoport együtt tartásával évfolyam ismétlés) a
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-

-

követelmények egymásra épülése, a fokozatosságra, a megfelelı gyakorlásra, ismétlésre
kiemelten figyelünk,
a követelményeket a közepes szinten középsúlyos értelmi fogyatékos SNI tanulók
teljesítményszintjéhez igazítjuk, számolva az alulteljesítık egyéni fejlesztésével,
megsegítésével,
a felfelé történı differenciálás tartalmát, formáját és módját, követelményszintjét a
nevelıtestület határozza meg,
a részletes követelményeket az elemi szintrıl indítva, rendkívül apró lépésekben
fogalmazzuk meg.
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Olvasás-írás elıkészítése: 1. - 2. évfolyam
Olvasás- írás elemei: 3. - 8. évfolyam
Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Segítse elı az olvasás-íráshoz
szükséges alapkészségek
/ érzékelés, észlelés, figyelem,
emlékezet, gondolkodás,
kifejezıkészség/ fejlesztését.
Alapozza meg, a közös
munka feltételeinek kialakítását.

1-2.

Követelmény

A tantárgy elsajátításához
szükséges alapkészségek
kialakítása, és a környezet
iránti érdeklıdés felkeltése.
Az egyszerő utasítások
megértésének, követésének
elısegítése.
A harmonikus
személyiségfejlıdés, a
csoportba történı
beilleszkedés, a feladatokhoz
való pozitív hozzáállás, a
feladattudat kialakítása.
Az együttmőködés biztosítása,
megfelelı motiválással.
Az íráshoz szükséges
finommozgások fejlesztése.
A készségek kialakításánál
építsen a tantárgyi
koncentrációra.
Az együttmőködés
feltételeinek megteremtése, a
társakkal, felnıttekkel.
Feladatai legyenek
változatosak, keltse fel a
tanulók érdeklıdését,
alkalmazkodjon az értelmi
képességekhez, életkori
sajátosságaihoz.

1. évfolyam végén
• A beszédszervi gyakorlatok végzésénél legyen
együttmőködı.
• Legyen képes állathangok utánzására, társai hangjának
felismerésére, valamint a környezetében lévı zörejek
felismerésére.
• Irányított csoportos tevékenységbe kapcsolódjon be.
• Ismerje fel a soralkotás ritmusát, segítséggel próbálja meg
utánozni azt.
2. évfolyam végén
•
•
•

Ismerkedjen az irányokkal: fentrıl-le, balról-jobbra,
utánzással alkalmazza azokat. A téri relációkat segítséggel
alkalmazza.
Segítséggel használja a különbözı íráseszközöket,
gyakorolja a helyes ceruzafogást.
Legyen képes a tanult mondókákat, verseket, dalokat a
csoport tagjaival együtt elmondani.

K
e
z

Bevezetı
szakasz

Járuljon hozzá az olvasás-íráshoz
szükséges alapvetı készségek
elsajátításához.

Feladat
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Folyamatosan fejlessze az olvasásírás elsajátításához szükséges
készségeket és képességeket.
Vezesse el a tanulót a betők
növekvı számával egyre több
értelmes szó leírásához, a bető, mint
információs eszköz értelmezéséhez.
Folyamatosan és koncentrikusan
fejlessze az írás-és beszédkészséget.

Az elemi szintő gondolkodás
fejlesztése.
A tanult betők felismerése,
hangoztatása, írásának
gyakorlása.
A betők felismerése,
kiolvasása másolása,
betőformák alakítása, javítása
és az ehhez szükséges
érdekes, figyelemfelkeltı
feladatok megoldása az
egyéni képességek
figyelembevételével.
A tanult betők hangoztatása,
a bető és hang kapcsolatának
folyamatos gyakorlása.

3. évfolyam végén
•
•
•

A tanult betőket ismerje fel, és saját manuális szintjén írja
is le.
Megadott kezdıbetővel győjtsön szavakat.
Legyen képes felismerni az adott hangot szó elején,
közben, végén, tudja letapsolni azokat.

4. évfolyam végén
•
•
•
•

Tudjon adott szóval mondatot alkotni.
Legyen jártas a téri orientáció területén.
Legyen képes a tanult betőket saját tudásszintjének
megfelelı módon másolni, önállóan írni.
Legyen képes az ismert szavakat és képeket egymáshoz
rendelni.

3-4.
Logopédiai problémák
folyamatos megsegítése.

3.osztály ( a, i,í, o,ó, m,l)

Ala
poz
ó
szak
asz

4.osztály (e,v,u,ú,t,á,s,p)

Segítse elı az elsajátított olvasási

Verbális kommunikáció

5. évfolyam
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szintnek megfelelıen
betőfelismerést, betőkapcsolást,
betőírást.
Gyakoroltassa az egyéni képességek
figyelembevételével a
mondatalkotást.
Vezesse be a tanulót az értı olvasás
gyakorlásába.
Gyakoroltassa az egyéni
képességeknek megfelelıen a
másolást.

Fejles
ztı
szaka

5–6

Fokozza az olvasás és írás minden
területén az önállóságot.

folyamatos fejlesztése,
mondatok megfogalmazása.
A szavak diktálás utáni írása,
a mondatalkotás szabályainak
betartása, rövid mondatok
írása szavanként diktálással.
A hangok helyes kiejtésének
folyamatos gyakorlása, a
kiejtett hang és a megfelelı
bető közötti kapcsolat állandó
megerısítése. Szavak,
mondatok önálló írása,
elemzése, kiegészítése,
értelmének megváltoztatása.
Spontaneitásra törekvés az
írás- olvasás alkalmazásában,
a mindennapi életben.
5.osztály (ö,ı,c,é,k,ü,ő,f,b,z)
6. osztály
(d,j,n,h,sz,r,g,ny,cs)

A betőkészlet fokozatos
növelése, a helyes kihallás,

•
•
•
•
•

Legyen képes a saját tudásszintjének megfelelı
másolásra.
A tanult betőket ismerje fel, egyéni képességeinek
megfelelıen ejtse a hangokat, szavakat, rövid
mondatokat segítséggel írjon le.
Érdeklıdjön a környezetében fellelhetı írásos
információk iránt.
Használja segítséggel a téri orientáció
elnevezéseit, alkalmazza azokat.
Egyéni képességeinek megfelelıen alkosson
bıvített mondatokat.

6. évfolyam
•
Egyéni képességeinek megfelelıen alkosson
bıvített mondatokat
• Tudja elmondani tanult személyi adatait.
•
Használja önállóan a téri orientáció elnevezéseit,
alkalmazza azokat.
•

A tanult betőket ismerje fel, egyéni képességeinek
megfelelıen ejtse a hangokat, szavakat, rövid
mondatokat segítséggel írjon le.

7. évfolyam
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Járuljon hozzá az olvasás, mint
információs eszköz spontán
felhasználásához a gyakorlatban.
Segítse az önálló eligazodást az
írásos anyagokban.
Alakítsa ki, és segítse elı az
érdeklıdést, az ismeretek
megszerzésére irányuló spontán
törekvést.

7-8.

Vezesse el a tanulót az értı olvasás
készségének megszerzéséhez,
tovább fejlesztéséhez, és spontán
alkalmazásához a mindennapi
életben.
Tanítsa meg a tanulót az íráskészség
spontán alkalmazására.
Építse be az olvasást és írást, mint
információs eszközt a tanuló
eszköztárába.

kiejtés, leírás folyamatos
gyakorlása.
Minél több lehetıség
biztosítása, a rövid mondatok
önálló olvasására,
értelmezésére.
A tanulók különbözı
képességi szintjének
megfelelıen a nyelvi játékok,
rejtvények, személyre szabott
feladatainak megoldásának
biztosítása.
A rendezett külalakú,
olvasható írás és az írás
tempójának gyorsítása.
A néma olvasásra,
szövegértelmezésre, tartalom
megfogalmazására, lényeg
kiemelésre, elmondásra
irányuló feladatok bıvítése.
A már meglévı
kommunikációs készség,
beszédkészség, íráskészség
folyamatos szinten tartása,
bıvítése.
7.évfolyam
(gy,zs,ty,ly,x,y,w)

•

Egyéni képességeinek megfelelıen legyen képes a
hétköznapi életben elıforduló írásbeli feladatok
elvégzésére.

•

Az összes tanult betőt ismerje fel, rövid mondatokat
olvasson, értelmezzen.
Az olvasás épüljön be a spontán szabadidıs tevékenységek
sorába.

•

•
•

Alkalmazza a személyi adatait írásban is.
Használja az elsajátított olvasástechnikát a mindennapi
élethelyzetekben.
8. évfolyam

•

Legyen képes rövid történet bıvített mondatokban történı
elıadására.

•

Az olvasás épüljön be a spontán szabadidıs tevékenységek
sorába.

•

A helyesírás elemi szabályait tartsa be, használja az
írásjeleket, törekedjen a rendezett külalakra.

Beszédfejlesztés és környezetismeret 1-6. évfolyam
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Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Feladat

Követelmény

Fejleszteni a hangképzı szerveket és

A helyes testtartás, feszítés,

az utánzókészséget játékos

lazítás, légzés megismerése.

tevékenységek során.

Beszédfunkciók fejlıdését,

Ismereteket szerezni a szőkebb

korrekcióját segítı

•

környezet tárgyaival, személyeivel

gyakorlatok végzése.

kapcsolatban.

Környezetének ingereibıl a

•

Kellıen motiválni egyes kifejezési

számára fontos hallási és

formák megnyilvánulása érdekében.

vizuális információk

1. évfolyam végén
•

•
•

Érzékelje és figyelje meg a közvetlen környezetébıl érkezı
ingereket, és beszédállapotának megfelelıen reagáljon
azokra.
Ismerje fel a mindennapi környezetében elıforduló
személyeket, tárgyakat.
Érzékelje a változásokat, amelyek térben és idıben
személyhez kapcsolódnak.
Ne zavarja társait.
Képes legyen rövid ideig egy tárggyal egy helyen
foglalkozni.

Bevezetı szakasz

felfedezése.

1- 2.

Egyszerő utasítások
végrehajtása.

2. évfolyam végén

A foglalkozások során

•
•
•
•
•
•

használt tárgyak felismerése.
A szőkebb környezet tárgyait,
személyeit megismerni.

Az aktív szókincs fejlesztése

Kellı motivációt nyújtani az egyes

és használata szőkebb

kifejezési formák

környezetében.

megnyilvánulásaira.

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Feladat

Az artikulációs mozgások akaratlagos utánzása.
Köszönjön szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak.
Képes legyen rövid ideig egy tárggyal, egy helyen játszani.
Társait ne zavarja.
A felszólításokat, utasításokat értse meg és teljesítse azt.
Aktív szókincse 20-30 szó legyen. (Ha nem tud beszélni,
beszédmegértése érje el a kívánt szintet.)
• Néhány mondóka, ének elıadásakor kapcsolódjon be,
próbálkozzon.
Tudjon figyelemmel kísérni 10-15 perces foglakozást.

Követelmény

289

Kezdı szakasz
Fejlesztési

A környezet jelenségeit elemi szinten
megismerni.
A hangképzés, az akusztikus és
verbális emlékezetet fejleszteni.
A tanult nemverbális jelzéseket
értelmezni.

Az aktív szókincs és kifejezı
képesség fejlesztése.

Fejleszteni a fogalmi gondolkodást a
környezet tér és idıbeli fogalmainak
megismerésével.
Fejleszteni az aktív szókincset
készség szintre metakommunikatív
jelzésekel kísérve.

Az artikuláció és a
beszédszervek ügyesítése.
Egyszerő analóg mondatok
alkotása, kérdésekre válasz
adása mondatokban.

3-4.

Évfolyam

Cél

Feladat

3. évfolyam végén
• Törekedjen a tiszta hangképzésre.
• Jusson el passzív és aktív szókincs birtokában a
kapcsolatteremtés elemi szintjére.
• Legyen együttmőködı szociális kapcsolataiban.
• Tájékozódjon az intézmény területén.
• A közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket
tudja rendeltetésszerően használni.
• Ismerje közvetlen családi viszonyait.
• Ismerje fel az évszakok változásait, az idı múlását
napszakok viszonylatában érzékelje eseményhez kötötten.
• Nevezze meg, azonosítsa a környezetében leggyakrabban
elıforduló állatokat, legfontosabb jellemzıikkel együtt.
• Tudjon elvégezni alapvetı csoportosításokat.
• Legyen aktív részese a családi és iskolai ünnepeknek.
• Ismerjen verseket, mondókákat, dalokat, és azokat
mozgással, ritmussal tudja kísérni.
4. évfolyam végén
• Legyen egyre pontosabb az artikulációja.
• Bıvítse, és egyre pontosabban használja meglévı
szókincsét a témakörök kapcsán.
• Használja egyre biztosabban a beszéd közlı, kérı
funkcióját.
• Hiányos mondatokat tudjon kiegészíteni.
• Tudjon fıfogalmi csoportosításokat végezni tárgyi
cselekvéses szinten.
• A tanult tér-és idıbeli fogalmakat tudja cselekedeteiben
segítséggel használni.
• Ismerje és mutassa meg testrészeit, érzékszerveit.
• Használja egyre gyakrabban a viszonyszavakat és a
melléknévfokozást.
• Hallgasson szívesen verseket, meséket, dalokat, vegyenek
részt azok elıadásában.

Követelmény
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szakasz
A kapcsolatteremtı készség
tájékozódó képességét fejleszteni
közvetlen környezetében.
A jól artikulált beszédet kialakítani,
a bıvített mondatokat megjeleníteni
a beszédében.

Kívánságok közlése
környezetével, jó kapcsolat
kialakítása társaival.

5. évfolyam végén
•
•
•
•
•

Alapozó szakasz

•
•
•
•
•

5-6.

•
•
•
A szocializációs képességet
fejleszteni.

A személyes adatok ismerete.
Összehasonlítások,
csoportosítások elvégzése.
A mondatalkotási képesség
fejlesztése, bıvítmények
használata.

•

Aktív beszéde bıvüljön a tanult témakörökben.
Fejezze ki magát bıvített mondatokban.
Jelenjenek meg a hangulati elemek beszédében.
Jelenjenek meg melléknevek, határozószók, igekötık
spontán beszédében.
Jelezzen észrevételeit, szükségleteit, tudjon segítséget
kérni, megköszönni.
Ismerjen fel és fogalmazzon meg tulajdonságokat.
Ékezésnél, kiránduláskor magatartása megfelelı legyen.
A témakörök fı fogalmait beszédében használja.
Tudjon fıfogalom alá rendezni az állat és növényvilág
témakörökben különbözı tulajdonságok alapján.
Használjon mondatbıvítményeket és múlt idıt.
Legyen tisztában a legfontosabb ünnepek
jelentıségével.
Közös ünnepeken alkalmanként legyen közremőködı.
Ismerje legfontosabb személyi adatait, (név, cím).
Ismerje fel, mutassa meg érzékszerveit és tudja azok
funkcióit.
Ismerje fel természeti kincseinket, néhánynak ismerje
hasznát, jelentıségét.

6. évfolyam végén
•
•
•

Tudja mondanivalóját kérdések segítségével bıvített
mondatokkal is megfogalmazni.
Legyen képes felhívó jellegő kommunikációs
megnyilvánulásokra.
Tudjon együttmőködni a helyes viselkedési és magatartási
szabályok tudatos betartásában.

Környezet-és egészségvédelem
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5.-8. évfolyam

Alapozó szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

5.-6.

Cél

Feladat

Fejlessze a tanuló meglévı ismereteit
környezetünk élı és élettelen
jelenségeirıl.

Saját testének,
érzékszerveinek és azok
mőködésének ismertetése.

Alakítsa ki igényét a
természetvédelemre és
környezetvédelemre.

Folyamatos gyakorlási
lehetıség testének,
ruházatának és környezetének
tisztántartására.

Bıvítse egészségügyi ismereteit,
alakítson ki olyan szokásokat,
készségeket, melyek segítségével az
egészséges életmód és kultúrált, tiszta,
rendezett környezete iránti igénye
kifejlıdik.
Alakítsa ki a környezettudatos
magatartást.

Az egészséges életmód és
fontosságának tudatosítása.
Az élılények és környezetük
kölcsönhatásainak
megismerésén keresztül a
tanulók környezetkímélı és
természetvédı szemléletének
kialakítása.

Követelmény

5. évfolyam végén
• Önállóan ismerje fel és mutassa meg testének részeit,
legyen ismerete azok mőködésérıl.
• Legyen ismerete az egészséges életmódról, ismerje fel a
környezet káros hatásait, ismerje fel segítséggel, és jelezze,
ha beteg.
6. évfolyam végén
• Tudjon tájékozódni környezete élıvilágában, segítséggel
ismerje fel és
• lehetıségeihez mérten óvja azt.
• Tartsa be az udvariassági szabályokat, viselkedjen
helyesen, alakuljon ki önfegyelme.
• Csak felnıttıl fogadjon el gyógyszert.

A leggyakrabban elıforduló
betegségek tüneteinek és a
gyógyulást elısegítı teendık,
az orvos és a gyógyszerek
szerepének tudatosítása.

292

Fejlesztı szakasz

Fejlessze a tanuló meglévı
ismereteit környezetünk élı és
élettelen jelenségeirıl.
Alakítsa ki igényét a
természetvédelemre és
környezetvédelemre.
Bıvítse egészségügyi ismereteit,
alakítson ki olyan szokásokat,
készségeket, melyek segítségével az
egészséges életmód és kultúrált,
tiszta, rendezett környezete iránti
igénye kifejlıdik.
Alakítsa ki a környezettudatos
magatartást.

7.-8.

Saját testének,
érzékszerveinek és azok
mőködésének ismertetése.
Folyamatos gyakorlási
lehetıség testének,
ruházatának és környezetének
tisztántartására.
Az egészséges életmód és
fontosságának tudatosítása.
Az élılények és környezetük
kölcsönhatásainak
megismerésén keresztül a
tanulók környezetkímélı és
természetvédı szemléletének
kialakítása.
A leggyakrabban elıforduló
betegségek tüneteinek és a
gyógyulást elısegítı teendık,
az orvos és a gyógyszerek
szerepének tudatosítása.

7. évfolyam végén
• Önállóan ismerje fel és mutassa meg testének részeit,
legyen ismerete azok mőködésérıl.
• Legyen ismerete az egészséges életmódról, ismerje fel a
környezet káros hatásait, ismerje fel segítséggel, és jelezze,
ha beteg.
8. évfolyam végén
• Tudjon tájékozódni környezete élıvilágában, segítséggel
ismerje fel és lehetıségeihez mérten óvja azt.
• Tartsa be az udvariassági szabályokat, viselkedjen
helyesen, alakuljon ki önfegyelme.
• Csak felnıttıl fogadjon el gyógyszert.
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Számolás – mérés elıkészítése: 1.-2. évfolyam
Számolás-mérés elemei: 3.- 8. évfolyam

Bevezetı
szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Feladat

Követelmény

Alakítson ki a tanulóknál olyan
elemi ismereteket, amelyek szőkebb
környezetükben eljuttatják ıket az
érzékeléstıl, észleléstıl a
tárgyfogalom kialakulásához!
A tárgyakkal végzett cselekvések
alapozzák meg és alakítsák elemi
gondolkodási funkcióikat, elemi
számfogalmukat!

A szőkebb környezetükben
megfigyelhetı tárgyak,
jelenségek iránti érdeklıdés
felkeltése.
A tárgyak legegyszerőbb
mennyiségi, téri, alaki,
kiterjedésbeli helyzetének
elemi szintő megértetése.
A formaérzékelés, motorika
(finommotorika), tapintás
fejlesztése.

1. évfolyam
• A foglalkozások során legyen együttmőködı, érdeklıdı!
• Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedésérıl, formai
tulajdonságairól elemi tapasztalatok birtokába jutott!
• Az elemi térbeli viszonyokról kialakult ismereteit
segítséggel alkalmazza!
2. évfolyam
• Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket
összehasonlítani!
• Segítséggel ismerkedjen meg a
• rövid - hosszú fogalmával!
• Mutassa meg az eleje – vége helyzeteket!

1-2
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Kezdı szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

3–4

Cél

Feladat

Követelmény

Fokozatosan fejlessze a számolás –
mérés elsajátításához szükségres
alapkészségeket!
Fejlessze tovább a tanulók
megismerési képességeit a tárgyak
tulajdonságairól (nagyság, forma,
szín)!
Alapozza meg számlálással a tanulók
számfogalmait, mélyítse el
mennyiségfogalmaikat!
Vezesse el a tanulókat a
mennyiségek megváltoztatása
(növelés, csökkentés) logikájának
megértéséhez!

A környezetük tárgyainak
kiterjedésérıl, formai
tulajdonságairól tapasztalatok
győjtése (rakosgatás,
válogatás, rendezgetés,
összehasonlítás).
A tárgyak térbeli helyzetének
megfigyeltetése, a térbeli
helyzetekre vonatkozó
viszonyszavak gyakoroltatása.
Számkör bıvítése 5 – ig.
Azonosítási gyakorlatokkal
(tárgy – tárgykép, számkép –
számjegy) a számfogalom
megerısítése.
Számjegyek írása 5 – ig.
A balról jobbra történı
haladási irány
automatizmusának
kialakítása.

3. évfolyam
• Válogasson, csoportosítson, hasonlítson össze tárgyakat,
hosszúságuk, szélességük, formai tulajdonságuk,
kiterjedésük alapján!
• Alkosson halmazokat, 1 – 2 jellemzı tulajdonság szerint,
segítséggel legyen képes halmazok bontására,
egyeztetésére, halmazok tulajdonságainak
megváltoztatására!
4. évfolyam
• Ismerje fel az eleje – vége helyzeteket, segítséggel
alkalmazza azokat!
• Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon az 5 – ös
számkörben!
• Feltőnı jegyek alapján ismerje fel a rész – egész viszonyát!
• Segítséggel használja a relációs jeleket.
• Tudja a számjegyeket 5 – ig önállóan leírni!
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Alapozó szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

5–6

Cél

Feladat

Bıvítse és fejlessze tovább a tanulók
ismereteit a tárgyak kiterjedésérıl,
formai tulajdonságairól!
Alapozza meg az alapvetı
idıfogalmakat, s az azzal
kapcsolatos kifejezések körét!
Mőveletek, megtanításával járuljon
hozzá a logikus gondolkodás elemi
szabályainak kialakulásához!
Ismertesse meg a 5, 10, 20 ft – os
pénzérméket, járuljon hozzá a pénz
értékének megértéséhez!

A tárgyak formai
tulajdonságaival kapcsolatos
ismeretek körének bıvítése
(méretek, arányok).
Azonosságok, különbségek
megfogalmaztatása!
Síkidomok, mértani testek
körének bıvítése,
tevékenységek logikai játék
elemeivel.
Tárgyak pontos
helymeghatározása,
térirányok gyakoroltatása.
Ismerkedés az órával.
Mennyiségek meghatározása,
viszonyításuk, relációk
megfogalmaztatása.
Számkör bıvítése 10 – ig.
Számjegyek írása,
sorszámnevek
megismertetése.
Mőveleti jelek
megismertetése, bontás,
pótlás, hozzáadás, elvétel
mőveletek gyakoroltatása.
Alapvetı becslések,
viszonyítások
10 – es számkörhöz tartozó
pénzérmék felismerésének,
megnevezésének
gyakoroltatása

Követelmény

5. évfolyam
• Irányítás mellett ismerje fel a sík- és térbeli formákat, a
megfelelı kifejezéssel jellemezze!
• Irányítással 10 – es számkörben tudjon tárgyképet,
számképet, számjegyet számnévvel egyeztetni!

6. évfolyam
• Segítséggel jelezze a mennyiségek változását közvetlen
tapasztalat alapján tárgyi manipulációval!
• Tudjon tárgyakkal egyszerő mőveleteket 10 – es körben
végezni!
• Globálisan ismerje fel a pénzérméket!!
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Fejlesztı szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

7–8

Cél

Feladat

Követelmény

Bıvítse a tanulók térbeli
tájékozódással kapcsolatos
ismereteit, jutassa el ıket a minél
önállóbb tájékozódás szintjére!
Bıvítse az idı fogalmak és a
hozzájuk kapcsolódó kifejezések
körét, fejlessze idıbeli tájékozódó
képességüket!
Tegye képessé a tanulókat alapvetı
számtani mőveletek egyre kevesebb
eszközzel történı elvégzésére!
Vezesse el a tanulókat az ok –
okozati összefüggések
felismeréséhez, fejlessze
problémamegoldó képességüket!
Nyújtson alapvetı ismereteket a
különbözı mérésmódokról,
mértékegységekrıl!
Vezesse el a tanulókat a pénz
értékének megismeréséhez!

Gyakorlatok téri
összefüggésekkel
kapcsolatban.
Óraismeret gyakoroltatása
(idıtartam: egész óra, félóra )
Számkör bıvítése 20 – ig.
Számjegyek írása számsorok
alkotása, számszomszédok
gyakoroltatása.
Helyiérték fogalmának
megtanítása, egyesek tizesek
közti összefüggés
megértetése.
Mőveletek végzése és
lejegyzése
20 – as számkörben.
Mérésmódok,
mértékegységek
megismertetése, gyakorlati
mérések.
A 20 – as számkörhöz tartozó
pénzérmék felismerése,
megnevezése.
Olcsó – drága fogalmak
megértetése.

7. évfolyam
• Önállóan ismerje fel, egyeztesse az egyszerő sík- és térbeli
formákat!
• Irányítás mellett végezze egyre pontosabban a mennyiség
és számjegy azonosítását a 20 – as számkörben!
• Segítséggel tudjon mennyiségeket összehasonlítani,
irányítással vegye észre a mennyiségi állandóságot!
8. évfolyam
• Egyre nagyobb önállósággal végezzen mőveleteket 20 – as
számkörben, és jegyezze le azokat.
• Segítséggel végezzen becsléseket a tanult mértékegységek
felhasználásával!
• Egyre önállóbban használja az órával kapcsolatos
ismereteit!
• Ismerje fel és nevezze meg a 20 – as számkörhöz tartozó
pénzérméket!
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Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: 7-8. évfolyam

Fejlesztı szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

7–8

Cél

Feladat

Bıvítse és alkalmazza a tanulóknak
a beszédfejlesztés tantárgy
témakörein belül megtanult
ismereteit!
Nyújtson olyan ismeretek, melyek
elısegítik a tanuló látókörének
kibıvítését, tágabb környezetének
pontosabb megismerését!
Segítse a tanulót önmaga és társai
teljesebb megismeréséhez, a
szociális kapcsolatok
gazdagításához!
Segítse a felnıtt életre való
felkészülését!

Az ismeretek körének
folyamatos bıvítése.
A megszerzett ismereteknek
az élet különbözı színterein a
gyakorlatban történı
alkalmazása.
Az ismeretek csoportosítása,
állalánosítása, a fogalmi
gondolkodás fejlesztése.
Önismeret: külsı és belsı
tulajdonságok
megismertetése.
Megfelı viselkedési szokások
kialakítása a társas
kapcsolatokban (családi,
baráti, munkahelyi).

Követelmény

7. évfolyam végén
•
• Fokzódó önállósággal használja saját és közvetlen
környezet adatait!
• Fokozódó önállósággal alkalmazza a aaközlekedéi
szabályokat!
• Irányítás mellett használja a szolgáltató és
közintézményeket, ismerje azok funkcióit!
8. évfolyam végén
•
•
•

Válljon biztosabbá énképe!
A megismert tulajdonságok figyelembe vételével alakuljon
személyes kapcsolatrendszere!
Legyenek ismeretei Magyarország földrajzáról!
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Önkiszolgálás: 1-3. évfolyam

Bevezetı
szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

1-2.

Cél

Feladat

Az iskolás kor elıtti tapasztalatokra
építve alakítson teljes vagy részbeni
önállóságot az önkiszolgálásban,
tevékenységeken keresztül.
A szociális szokásrendszer
kialakításával és alkalmazásával
formálja a tanuló praktikus
képességeit, alkalmazkodni tudását,
önellátási és önállósági szintjét.
Alapozza meg az egészséges
életmód szokásait.
Segítse elı a rendszeretet
kialakulását.
Célirányosan fejlessze azokat a
kismozgásokat, amelyek lehetıvé
teszik az egyre önállóbb
öltözködést, tisztálkodást.

Célirányos tevékenységekkel,
gyakorlással elemi önellátási
szokások /testápolás,
öltözködés stb./ kialakítása,
begyakorlása, alkalmazása.
A személyi higiénia iránti
igény kialakítása, a tanuló
késztetése az ehhez
kapcsolódó eszközök
alkalmazására.
Önellátási szokások jártassági
szintjének elsajátíttatása.
A közvetlen környezetére
való igényesség
megismertetése,
begyakorlása.

Követelmény

1. osztály
• Legyen együttmőködı öltözésnél, vetkızésnél.
• Jelezze szükségleteit, segítséggel képes legyen WC
használatra, mossa meg a kezét, az arcát, használjon
zsebkendıt.
• Tudjon kanállal enni, pohárból inni, használjon szalvétát.
2. osztály
• Használja az evıeszközöket rendeltetésszerően, önállóan.
• Jelezze szükségleteit, segítséggel képes legyen WC
használatra, mossa meg a kezét, az arcát, használjon
zsebkendıt.
• Tájékozódjon közvetlen környezetében.
• Legyen képes környezetét rendben tartani,
• játéktárgyait, eszközeit óvja.

Alapvetı gondozási
munkafolyamatokba való
bekapcsolódás.
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Kezdı szakasz

Folyamatosan fejlessze tovább az
önkiszolgálási készségek
kialakításával, az egészséges
életmódot, a helyes magtartást és az
elemi munkakészségeket.

Olyan önkiszolgálási,
önellátási képességek,
valamint szociális motívumok
kialakítása, amelyek képessé
teszik magasabb szintő
gondolkodási, életviteli és
gyakorlati ismeretek
befogadását.
A kulturált étkezés
szabályainak betartása és a
gyakorlottság szintjének
alkalmazása.

•
•
•
•
•
•

Tudjon önállóan levetkızni, felöltözni és irányítás mellett
cipıt főzni.
Tudjon az évszaknak megfelelıen ruházatot kiválasztani,
legyen igényes az öltözködésben.
Fokozódó önállósággal végezzen gondozási tevékenységet.
Alkalmazza az evıeszközök helyes használatát.
Irányítással tartsa be a kultúrált étkezés szokásrendjét.
Tudjon tájékozódni közvetlen és mikrokörnyezetében.

3.
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Életvitel és gondozási ismeretek: 4-8. évfolyam

Kezdı szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Feladat

Készítse fel a tanulót konyhai,
takarítási, önkiszolgálási munkák
mőveleti elemeinek megfigyeltetése
után egyes részfolyamatok
végzésére.
Alakítsa ki a varrás elemi szintő
technikáját.

Különbözı textilek
tulajdonságainak
megismerése, ezzel
kapcsolatos egyszerő
feladatok elvégzése irányítása
/ vágás, tőbefőzés, csomózás,
fonalgombolyítás/.
Az egyszerő háztartási
munkák végzése /mosogatás,
terítés, takarítás/
folyamatosan növekedı
önállósággal.

Követelmény
•
•
•
•
•
•

Irányítással tudjon részfolyamatokat elvégezni a konyhai,
kertgondozási, takarítási munkákban.
Segítséggel tudjon tőbe főzni, textilt felvágni, gombolyítani.
Tudja megnevezni a konyha berendezését, edényeket,
eszközöket, és azokat használja adekvátan.
Alkalmazza a rendrakási ismereteit.
Tudja megnevezni a takarítás eszközeit.
Tudja használni a tépızárat önállóan. Ismerje fel az évszaknak
megfelelı ruházatot és öltözködjön önállóan.

4.

301

A tanulók manuális képességeinek,
finommotorikájának és
mozgáskoordinációjának
fejlesztésével segítse az elemi
munkavégzı képességeik
folyamatos alakulását.

Alapozó szakasz

Sajátítson el újabb varrási
technikákat.

5-6.

A tanulók egyéni
képességeihez igazodó
megfelelı gyakorlás
biztosítása, az önellátási,
gondozási tevékenységek
megerısítése.
A tanult munkafolyamatok
munkasorrendjének
alkalmazása, gyakorlati
tevékenységek során.
A tanulók felkészítése a reális
énkép kialakítására.
Az alkotás örömének
biztosítása,
megtapasztaltatása,
fenntartása.
Igényes esztétikai szokásrend
kialakítása.

5. évfolyam végén
• Segítséggel tudja alkalmazni a varrásban a le-és felöltés
technikáját.
• Kevés segítséggel tudjon részfolyamatokat elvégezni a
konyhai, kertgondozási és takarítási munkákban.

6. évfolyam végén
• Használja adekvátan a megfelelı eszközöket.
• Ismerje fel és válassza meg ruházatát, öltözzön önállóan.
• Irányítással tudja lábbelijét ápolni, megfelelı helyen és
módon tárolni.
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Váljon egyre önállóbbá a tantárgy
témaköreihez kacsolódó feladatok
feldolgozásában.
Ismertesse meg a tanulót, munkát
segítı munkaeszközökkel, háztartási
és konyhai kisgépek használatával.
Fedezze fel az alkotómunka örömét,
ötletek gazdagításával fejlessze a
kreativitást.
Érje el, hogy sikertelenség esetén a
tanuló a kudarcot ne negatívan élje
meg, újra és újra próbálkozzon az
eredmény érdekében.

7-8.

Vásárlásoknál több szempont
mérlegelése és a célszerő
választás gyakorlása / nézze
meg a piktogramokat: ár,
szavatosság, minıség/.
Takarítási, mosási munkák
végzéséhez szükséges
tisztítószerek fajtáinak
megkülönböztetése és azok
gazdaságos felhasználása.
Kisebb segítséggel a
korábban elsajátított
technikák alkalmazása a
komplex alkotó
tevékenységben.
Balesetmentes és megbízható
eszközhasználat elsajátítása.
A mindennapi háztartási
munkák kreatív végzése, a
piktogramok, használati
utasítások, szakácskönyvek
alkalmazása.

7.évfolyam végén
• Ismerje az alapvetı munkafolyamatokat, néhányat egyre
kevesebb segítséggel tudjon végezni.
• Ismerje az edényeket, eszközöket, egyszerő konyhai
gépeket.
• Segítséggel vegyen részt a konyhai munkákban.
• A megadott helyiségek takarításának részmunkáit tudja
elvégezni segítséggel.
• Tudjon tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon egy
tételt vásárolni.

8.évfolyam végén
• Tudja, hol találhatók a piktogramok.
• Ismerje az anyag megmunkálásának különbözı módjait.
• Ismerje fel a tanult textilfajtákat, a tanul öltésformák közül
néhányat segítséggel tudja alkalmazni.
• Tudjon egyszerő gombot varrni.
• Ismerje egy hideg vagy meleg étel elkészítési módját,
vegyen részt a konyhai munkafolyamatok végzésében.
• Tudja megkülönböztetni a fehér és tarka ruhát, ismerje a
mosás, vasalás eszközeit. Segítséggel tudjon néhány tételt
kiválasztani a vásárlás során.
• Ismerjen fel néhány egyszerő piktogramot. A tanult
technikák alapján elemi figura készítésében vegyen részt.
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Játékra nevelés: 1-3. évfolyam

Bevezetı szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

1–2

Cél

Feladat

Vezesse el a tanulókat
személyiségük kibontakoztatásához,
alkalmazkodóképességük
fejlesztéséhez pozitív érzelmi
légkörő, játékos szituációkon
keresztül.
A játék folyamán egyre jobban
ismerjék meg környezetüket, a
tárgyakat, a jelenségeket, alakuljon
kapcsolatuk társaikkal és a
felnıttekkel, fejlıdjön
kommunikációs készségük.
Tanulják meg a játéktárgyakat
adekvát módon használni, vigyázni
rájuk és rendben tartani azokat.
Járuljon hozzá az
osztályközösséghez való
alkalmazkodás kialakulásához, az
osztályközösség szabályainak
elfogadásához.
Erısítsék és mélyítsék el a többi
tantárgy során kialakított
készségeket és képességeket.
A játék segítsen leküzdeni a
különbözı fejlıdési zavarokat.

Változatos foglalkozásokkal a
tanulók
alkalmazkodóképességének
fejlesztése.
Megfelelı gyakorlási
lehetıség biztosítása.
Önálló kezdeményezési
készség kialakítása.
Esztétikai érzék fejlesztése.
Pozitív személyiségjegyek
alakítása: türelem, kitartás,
segítıkészség, egymás
megbecsülése.
Játéktárgyak adekvát
használatának segítése.
Segítség nyújtása a többi
tantárgy cél- és
feladatrendszerének
megvalósításához.

Követelmény

1.évfolyam végén
•
•
•

Ismerje az életkorának megfelelı játéktárgyakat és
segítséggel tudja azokat használni.
Segítséggel tudjon tárgyakat két-három szempont szerint
válogatni.
Figyelme egy-egy tanult játékkal 15-20 percig legyen
leköthetı.

2.évfolyam végén
•
•

A játék során a szabályokat irányítással tartsa be.
A játék végeztével igyekezzen az eredeti állapotot
helyreállítani.
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•

Kezdı

•
•
•

3

•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerje az életkorának megfelelı játéktárgyakat és tudja
azokat adekvátan használni.
Szerepjátékait képesség szerint kísérje beszéddel.
A didaktikus játékokkal mőködjön együtt.
Legyen képes megadott szempontok szerint tárgyakat
csoportosítani.
A konstrukciós játékokban legyen minél kreatívabb.
A tanult játékokat kevés segítséggel tudja játszani.
Figyelme egy-egy játékkal 20-25 percig legyen leköthetı.
Játék során a játékszabályokat tartsa be.
Figyeljen társaira, a játékokat ne rongálja.
Váljon szokásává játék végeztével az eredeti állapot
helyreállítása.
Fedezze fel a szabadban található játéklehetıségeket.
A tanult játékokat szabadidejében tudja önállóan játszani.
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Ábrázolás-alakítás: 1-8. évfolyam

Kezdı szakasz

Bevezetı
szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

1-2

3–4

Cél

Feladat

Követelmény

Alapozza meg az
alkotóképességet a különbözı
ábrázoló-alakító
tevékenységekben rejlı
funkcióöröm motivációs
hátterével.
Segítse elı a figyelem,
feladattudat, észlelés és
finommotorika fejlıdését.
Alakítsa ki és fejlessze az
együttmőködési készséget.

A tantárgyhoz, tananyaghoz
kapcsolódó eszközök
használatának megismerése.
Tapasztalatok győjtése vizuális és
taktilis ingerek alapján.
Egyszerő vizuális jelek megértése
és alkalmazása.

Ua,+A kreatív önkifejezés
igényének kialakulása a vizuális
mővészetek eszköztárának
felhasználásával

Figyelem, feladattudat, észlelés és
finommotorika fejlesztése. A
•
környezet látható és tapintható
tulajdonságainak megfigyeltetése,
tapasztalatgyőjtés. A tantárgyhoz,
tananyaghoz kapcsolódó eszközök
megismerése és használata
növekvı önállósággal. Tantárgyspecifikus ismeretek, jártasságok
elsajátítása.
Segítséggel váljon biztosabbá az
ecset a, ceruza és az olló
használata. Segítséggel ismerje fel
és nevezze meg a fıbb színeket.

Az alkotóképesség fejlıdése a
különbözı ábrázoló-alakító
tevékenységekben rejlı
funkcióöröm motivációs
hátterével.

1. évfolyam végén
• Együttmőködéssel manipuláljon különbözı tárgyakkal,
figyelje meg jellegzetességeiket.
• Együttmőködéssel hajtsa végre a formázási
tevékenységeket.
• Együttmőködéssel csoportosítson tárgyakat.
2. évfolyam végén
• Segítséggel hajtsa végre az építés, a győrés-símítás, tépés,
hajtogatás feladatait.
• Együttmőködéssel használja az ollót.
• Segítséggel tartsa be festésnél a laphatárt, színezésnél a
vonalhatárt.
• Használja megfelelıen a festés, rajzolás eszközeit.
Differenciálja a színeket.
3. évfolyam végén
A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a
különbözı ábrázoló-alakító technikákat. Egyszerő
anyagokból irányítással legyen képes tárgyakat
megformázni. Tudjon tárgyakat irányítással alak, szín,
nagyság szerint felfőzni. Papírból segítséggel hozzon létre
egyszerő formákat.
4. évfolyam végén
Segítséggel váljon biztosabbá az ecset a ceruza és az olló
használata. Segítséggel ismerje fel és nevezze meg a fıbb
színeket.
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Alapozó szakasz

5. – 6.

Az alkotó- és befogadó
képesség fejlıdése. A kreatív
önkifejezés igényének
kialakulása a vizuális
mővészetek eszköztárának
felhasználásával. A felfedezés, a
siker örömével a tanuló pozitív
énképének kialakulása,
önismeretének fejlıdése. A
tantárgy szemléletformáló
hatása által a tanuló esztétikai
érzékének fejlıdése.

Tárgyak, élılények, jelenségek
alapos megfigyelése. A
tantárgyhoz, tananyaghoz
kapcsolódó eszközök megismerése
és használata növekvı
önállósággal. Tantárgy-specifikus
ismeretek, jártasságok elsajátítása.
Az önálló alkotó tevékenység
iránti igény kialakítása.
A környezet megfigyelésén,
megismerésén keresztül a vizuális
jelek megértése és kreatív
használata. A tantárgyhoz,
tananyaghoz kapcsolódó eszközök
megismerése és használata
növekvı önállósággal. Tantárgyspecifikus ismeretek, jártasságok
elsajátítása. Az önálló
alkotótevékenység iránti igény
kialakítása.

5. évfolyam végén
• A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a
különbözı ábrázoló-alakító technikákat. Törekedjen az
ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát
használatára.
• Együttmőködéssel alkosson egyszerő bábokat, képeket,
segédeszközöket. Irányítással alkalmazza az eddig
megismert ábrázolási-alakítási technikákat (festés,
színezés, rajzolás).

6. évfolyam végén
• Együttmőködéssel, kombinált technikák alkalmazásával
hozza létre alkotásait. Színezésnél legyen egyre pontosabb
a vonaltartása. Ismerje a fıbb színeket, tudja azok nevét.
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7-8

Az alkotó- és befogadó
képesség fejlıdése. A kreatív
önkifejezés igényének
kialakulása a vizuális
mővészetek eszköztárának
felhasználásával. A felfedezés, a
siker örömével a tanuló pozitív
énképének kialakulása,
önismeretének fejlıdése. A
tantárgy szemléletformáló
hatása által a tanuló esztétikai
érzékének fejlıdése.

Tárgyak, élılények, jelenségek
alapos megfigyelése. A
tantárgyhoz, tananyaghoz
kapcsolódó eszközök megismerése
és használata növekvı
önállósággal. Tantárgy-specifikus
ismeretek, jártasságok elsajátítása.
Az önálló alkotó tevékenység
iránti igény kialakítása.
A környezet megfigyelésén,
megismerésén keresztül a vizuális
jelek megértése és kreatív
használata. A tantárgyhoz,
tananyaghoz kapcsolódó eszközök
megismerése és használata
növekvı önállósággal. Tantárgyspecifikus ismeretek, jártasságok
elsajátítása. Az önálló
alkotótevékenység iránti igény
kialakítása.

7.évfolyam végén
• Készségszinten használja az eszközöket (ecset, ceruza).
Irányítással természetes anyagokból báb-, mesefigurákat
tudjon készíteni (ember, állat). Irányítással ismerkedjen
meg néhány népmővészeti alkotással. Segítséggel
ismerkedjen meg egy-két kiemelkedı képzımővészeti
alkotással. Irányítással tudjon egyszerő textilképeket
készíteni.
• Irányítással, megfigyelés alapján legyen képes vizuális
ábrázolásra (szín, forma). Egyre nagyobb önállósággal
hozzon létre képi és formai alkotásokat a megismert
ábrázolási, alakítási technikák egyikével vagy
kombinációjával.
8. évfolyam végén
•

Irányítással ismerje meg a helyi hímzést, 1-2 népszokást.
Irányítással látogasson meg egy kézmőves házat,
múzeumot.
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Ének-zene: 1-8. évfolyam

Bevezetı
szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

1–2

Cél

Feladat

Követelmény

Nyújtson segítséget játékos,
felszabadult légkör
biztosításával a harmonikus
személyiségfejlesztéshez, a
félénkség, a gátlás, a szorongás
leküzdéséhez.
Fejlessze a nagymozgásokat, az
egyensúlyérzéket.
Segítse elı a ritmusérzék
kialakulását.
Törekedjen koordinált mozgás
elérésére.
Segítse elı a hallás-és
ritmusérzék, észlelés, figyelem,
emlékezet fejlıdését.

Hallásfejlesztés jól elkülöníthetı
zörejek, hangok felismerésével,
néhány hangszer hangjának
megkülönböztetésével, gyors és
lassú mozgás érzékeltetésével.
Ritmusfejlesztés az egyenletes
lüktetés érzékeltetésével
(mondóka, dal lüktetésére test,
törzs, láb hintáztatása,
lovagoltatás, járás egyenes
vonalon, körben, ritmus tapsolása
mozgás közben,
Néhány soros egyszerő dalok
mozgással kísért elıadása közösen
(altatók, tenyérjátékok, simogatók,
ujj-játékok, hintáztatók,
lovagoltatók, sétáltatók és utánzó
játékok.)
Körjátékokhoz kapcsolódó
mozgások ügyesítése mozgásostáncos feladatok végeztetésével.

1. évfolyam végén
• Együttmőködéssel legyen bevonható a nevelı által
kezdeményezett páros játékokba. A páros játékok adjanak
alkalmat a gyermekkel való kontaktus megteremtésére.
• Próbálja leutánozni a mozgást.
• Kapcsolódjon be a közös játékba.

2. évfolyam végén
•
2-3 hangszert tudjon együttmőködéssel megszólaltatni
(ritmusfa, dob, rézcsörgı).
• Ismerjen 8-10 mondókát, verset, gyermekdalt, tudja azokat
együttmőködéssel elmondani, elénekelni.
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Kezdı szakasz

Nyújtson segítséget játékos,
felszabadult légkör
biztosításával a harmonikus
személyiség fejlesztéshez, a
félénkség, a gátlás, a szorongás
leküzdéséhez.
Fejlessze a nagy-és finom
mozgásokat.
Segítse elı a hallás-és
ritmusérzék, észlelés, figyelem,
emlékezet fejlıdését.
Érje el, hogy a zene- és az énekhallgatás élménnyé váljon..
Járuljon hozzá a koordinált
mozgás kialakulásához.

3-4

Hallásfejlesztés különbözı
hangok, zörejek (fából, fémbıl
készült hangszerek)
felismerésével, megzenésített
gyermekversek hallgatásával.
Társak és felnıttek hangjának
felismerése és elkülönítése
magnóról (gyerek, felnıtt, magas,
mély).
Ritmushangszerek (dob, cintányér,
triangulum) használatának
gyakorlása folyamatosan, azok
megszólaltatása, felismerése.
Ritmusfejlesztés az egyenletes
lüktetés érzékeltetésével, ritmus
kiemelésével, illetve ezek
összekapcsolásával (mondóka, dal
ütemére párban ismert
tenyérjátékok játszása, mondóka
dal ritmusára egymás testrészeinek
érintése, simogatása,
megnevezése, hangsúlyozott
ritmussal kiszámolók, mondókák
mondogatása, rövid, jól
ritmizálható versek elıadása.)

3. évfolyam végén
• Érzékelje és kövesse az egyenletes lüktetést.
folyamatosságát.
• Legyen képes a mozgás és a dalritmus együttes
megszólaltatására.
• Kísérelje meg a dal ritmusát együttmőködéssel, segítséggel
tapsolni, kopogni.
• Tudjon társaival is kontaktust teremteni játék közben.
• Ismerjen 10-15 verset, gyermekdalt, segítséggel elı tudja
adni.
• Tudja érzékelni a magasabb és mélyebb hangokat kéz felés leemelésével.

4. évfolyam végén
• Keltse fel a figyelmét a zenehallgatás. Szokja meg a zene
hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet.
• Ismerje fel az adott ünnepnek megfelelı dalt.
• 4-5 egyszerő ritmushangszert segítséggel tudjon
megszólaltatni. A környezetben található egyszerő
hangszerek közül tudjon segítséggel 1-2-t megnevezni.
• Ismerjen 3-4 kiszámolót. Ismételje meg a dal ritmusát
együttmőködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. Ismerjen
fel hangszereket, alakuljon ki hangos, halk fogalma, és
tudja differenciálni. Ismételje meg a dal ritmusát
együttmőködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni.
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Alapozó szakasz

Dramatikus játékokon keresztül
fejlessze térben való
tájékozódását, erısítse
szabálytudatát.
Nyújtson segítséget játékos,
felszabadult légkör biztosításával
a harmonikus
személyiségfejlesztés
kialakulásához, a félénkség, a
gátlás, a szorongás leküzdéséhez.
Fejlessze a nagymozgásokat, az
egyensúlyérzéket.
Segítse elı a ritmusérzék és
hallásérzék fejlıdését.
Járuljon hozzá a koordinált
mozgás kialakulásához.

5-6

Gyermekversek
Mondókák mozgással kísért
elıadása
Kiszámolók tanulása
Versek; évszakokról,
ünnepekrıl, állatokról,
virágokról szóló versek
tanulása
Gyermekdalok
dalok (ünnepekrıl, állatokról
stb.)
fogócskák játszása
körjátékok (párválasztók és
kifordulós körjátékok)
felelgetıs játék
Népdalok
magyar népdalok
magyar táncok (egylépéses
csárdás)
más népek dalai
Ünnepkörök dalai:
családi ünnepek dalai
nemzeti ünnepek dalai
Tánc- és dramatikus játékok
gyermekjátékok (párválasztók,
kanyargós játékok)
népi játékok
Ritmus- és hallásfejlesztés
ritmikai és dinamikai
gyakorlatok
fékezı és ingerlı gyakorlatok
tempóérzékeltetı gyakorlatok
Hang- és hallásfejlesztés
Ritmushangszerek (belsı
hallás)
Zenehallgatás

5. évfolyam végén
• Tudjon mozgással kísérve 8-10 mondókát elıadni.
•
Tudjon elmondani 4-5 kiszámolót.
• Tudjon 8-10 verset elıadni.
• Tudjon állatokról, növényekrıl 8-10 dalt énekelni.
• Tartsa be a játékszabályokat.
• Irányítással vegyen részt körjátékokban, párbeszédben,
felelgetıs játékokban.

6. évfolyam végén
• Irányítással kapcsolódjon be gyermekjátékok és játékdalok
csoportos és egyéni éneklésébe.
•
Szituációs és felelgetıs játékokban irányítással vállaljon
szerepet.
• Tudjon az ünnepnek megfelelı dalt és verset választani és
elıadni.
• Kapcsolódjon be gyermekdalok és gyermekjátékok
csoportos és egyéni éneklésébe, próbálja a mozgásokat
utánozni.
• Különböztesse meg a halk-hangos, magas-mély hangokat.
• Segítséggel nevezzen meg 3-4 hangszert, és irányítással
szólaltassa meg.

311

Fejlesztı szakasz

7–8

Segítse elı a nemzeti identitás
tudat kialakulását versek,
népdalok, népi játékok
megismerésével.
Járuljon hozzá a zenei emlékezet,
a hallás és ritmusérzék
fejlıdéséhez.
Segítse elı az alapképzés során
elsajátított elemi zenei ismeretek
továbbfejlesztését.
Járuljon hozzá a harmonikus
személyiség kialakulásához a
közös éneklés, zenélés és
zenehallgatás során.
Bıvítse a dalkincset.
Fejlessze a hallás- és
ritmusérzéket.

Népdalok:
magyar népdalok (egyszerő
dallamvezetéső népdalok
ritmikai elıadása)
magyar táncok (kétlépéses
csárdás)
más népek dalai
Ünnepkörök dalai:
családi ünnepek dalai
nemzeti ünnepek dalai
Tánc- és dramatikus játékok
gyermektáncok
népi játékok
Ritmus- és hallásfejlesztés
ritmikai és dinamikai
gyakorlatok
fékezı- és ingerlı gyakorlatok
tempóérzékeltetı gyakorlatok
hang- és hallásfejlesztés
(hangszín, hangerı, belsı
hallás)
ritmushangszerek használata
zenehallgatás

7. évfolyam végén
• Irányítás mellett huzamosabb ideig hallgasson értelmi
képességének megfelelı zenét.
•
Irányítás mellett tudjon egyszerő ritmust utánozni
hangszeres kísérettel.
• Segítséggel tudjon énekelni 8-10 egyszerő népdalt, tudjon
eljátszani 1-2 gyermek táncot. Ismerje a Himnuszt és a
Szózatot. Viselkedjen megfelelıen.
• Legyen kedvenc zeneszáma, amit önként szívesen hallgat.

8. évfolyam végén
• Irányítással tudjon néhány egyszerő gyermek- és népdalt
hallás után énekelni.
•
Ismerjen fel lehetıség szerint minél több hangszert,
nevezze meg azokat segítséggel.
• Segítséggel tudjon ritmust ritmuskártyáról letapsolni.
• Tudjon 1-2 ballagási dalt elénekelni.
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Mozgásnevelés: 1-6. évfolyam
Testnevelés: 7-8. évfolyam

Bevezetı
szakasz

Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

1–2

Cél

Feladat

Követelmény

Alakítsa ki a gyermek
mozgás kultúráját.
Érje el, hogy a játék az
örömforrás és
kapcsolatteremtés eszközévé
váljon.
Segítse elı, hogy a mozgás a
testtartási hibák, motorikus
fejletlenségek, testtartási
rendellenességek
korrekciójának eszköze
legyen.
Járuljon hozzá az ügyesség,
gyorsaság, kitartás
fejlesztéséhez.
Vezessen el a pozitív
személyiségjegyek
erısítéséhez.

A tanulóknál a cselekvési
biztonság, az alapvetı mozgás-és
feladatmegoldó képesség
kialakítása.
Az egyszerő szabályok helyes
alkalmazása.
A tér-és idıbeli képzetek
fogalmának megalapozása, a
testtudat, testséma lateralitás
kialakításának elıkészítése.

1. évfolyam végén
• Legyen képes saját testrészét utasításra megmutatni.
• Egyszerő mozgásos tevékenységbe kapcsolódjon be.
• Önállóan szálljon fel a és kapaszkodással ülje meg a lovat

2. évfolyam végén
• Szóbeli utasításra, utánzással egyszerő alapmozgásokat
segítséggel tudjon végrehajtani.
• Legyen képes labdát gurítani, dobni és birtokba venni.
• Tudja adott jelre a mozgását elindítani és megállítani.
• Önállóan, kapaszkodás nélkül ülje meg a hosszú száron
vezetett lovat.
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Segítse elı az ügyesség, gyorsaság
bátorság fejlıdését.

A mozgászavarok csökkentésére,
javítására való törekvés.

Járuljon hozzá a tanulók
érdeklıdésének felkeltéséhez a saját és
társai mozgása iránt.

Az egyszerő szabályok betartása.

Kezdı szakasz

Az összerendezett mozgáskészség
fejlesztése.

3-4

Alapozza meg a mindennapi élethez
szükséges mozgáskultúra,
összerendezett mozgáskészség
kialakítását.

A gyermek mozgásigényének
kielégítése.

Alapozza meg az állóképességet,
gyorsaságot, edzettséget.

Az alapmozgások: csúszás,
mászás, ugrás, dobás fejlesztése.
A tér-és idıbeli képzetek
alapjainak helyes alkalmazása.

A feladattudat kialakítása.

3. évfolyam végén
• Tudjon térbeli irányokat és viszonyfogalmakat a mozgásos
feladatok végrehajtásakor segítséggel alkalmazni.
• Legyen képes saját és társai testrészeit verbális utasításra
megmutatni, testrészeit megnevezni.
• Ismerje fel, bemutatás alapján tudja reprodukálni az egyes
járásmódokat, egyszerő alapmozgásokat.
• Sétáló lovon törzs, kar, lábmozgásokat kell végeznie.

4. évfolyam végén
• Megközelítıleg pontosan tudja leutánozni a legegyszerőbb
testhelyzeteket, kar-és lábtartásokat.
• Tudjon két elembıl álló mozdulatsort bemutatás után
visszaadni.
• Legyen képes egyenletes, közepes tempójú ütemezésre,
járás közben megközelítıen pontos reagálásra.
• Tudja a labdát fogni, továbbítani, elkapni, célba dobni.
• Törekedjen az egyszerő játékszabályok betartására.
• Alakuljon a gyermek vízbiztonsága, félelem nélkül
közlekedjenek, játszanak a vízben.
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Fejlesztési
szakasz

Évfolyam

Cél

Érje el, hogy igénye legyen a
mindennapos testmozgásra.

Az egyszerő testhelyzetek: karlábtartások önálló leutánzása.

Törekedjen túlmozgásos vagy
mozgásszegény állapot
megszüntetésére.

Egyszerő lépéskombinációk
gyakoroltatása.

Járuljon hozzá a képességek szerinti
állóképesség fokozásához.

Alapozó szakasz

Feladat

Segítse elı a helyes közösségi szellem
kialakítását.

5–6
Tanulja meg a félénkség, szorongás
leküzdését.

A labda dobása alsó, felsı, kétkezes
dobással.
A négyütemő kar-, láb-,
törzsgyakorlatok végrehajtása
bemutatás után segítséggel.

Követelmény

5. évfolyam végén
• Térbeli irányokat és viszonyfogalmakat a feladatok
végrehajtásakor alkalmazzon.
• Tudjon járás, futás közben tempót és irányt váltani.
• Segítséggel, bemutatás után, utánzással hajtson végre
négyütemő kar-, láb-, és törzsgyakorlatokat.
• Törekedjen a helyes légzés alkalmazására.
• Alakuljon ki a helyes vízfekvés és siklás.
6. évfolyam végén
• Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok
balesetmentes használatának módját.
• Tudjon egykezes alsó és felsı dobással célba dobni.
• Legyen képes növekvı idıtartamban labdát pattogtatni.
• Aktívan kapcsolódjon be játékos versenyekbe, tudjon
csapatához alkalmazkodni, örüljön mások sikerének is.
• Siklás közben helyes kar és lábtempót tudjanak végezni
a gyerekek.
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Fejlesztı szakasz

7-8

Járuljon hozzá az egészséges testi
fejlıdéshez.

A
sportjátékok
alapvetı
játékelemeinek alkalmazása
•

Alapozza meg igényét a rendszeres
mozgásra, testedzésre és az egészséges
életmódra.

A
gimnasztikai
alapformájú
gyakorlatok végrehajtása.
•

Fejlessze tovább a sportjátékokhoz
szükséges elemi és tájékozódási
képességeket.
Fejlessze
az
ügyességet,
erıt,
állóképességek, kitartást, edzettséget,
bátorságot, akaratot.

•
A térbeli irányok használata irányítás •
mellett.
A
testi
fejlıdés
zavarainak
korrekciójához
speciális •
gyakorlatokkal való hozzájárulása.
•
A különbözı típusú labdák
magabiztos használat.

•
•

7. évfolyam végén
Az alapgyakorlatokat huzamosabb ideig bemutatás és
szóbeli utasítás alapján, kombinált mozgásformákkal is
tudja végezni.
A gimnasztikai alapformákat megfelelı ütemtartással
végezze
Labdavezetése legyen egyre biztosabb.
Képes legyen összekapcsolni a mellúszás kar és
lábtempóját.
8. évfolyam végén
A terápiás jellegő tartásjavító és izomerısítı
gyakorlatokban legyen együttmőködı
Irányítás mellett alkalmazza a térbeli irányokat és
viszonyfogalmakat.
Igyekezzen betartani a sportjátékok szabályait.
Mellúszás közben levegıvétellel próbálkozzanak és
tudjanak 10-15 métert úszni.
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Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció
Az SNI tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozásainak célja, hogy
az iskolai fejlesztéshez, tanórai foglalkozásokhoz szervesen kapcsolódva jelentısen
csökkentse a fogyatékosságból eredı, szomatikus és pszichés hátrányokat, elısegítse a
szociális érést.
E tevékenységek tervezését megelızıen pedagógiai diagnózist készítünk. A folyamatos
diagnosztizálás elısegíti a fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek
megtalálását, az egyéni fejlesztési program kidolgozását.
Elsıdleges feladata: a készségek képességek terápiás fejlesztése tanórai keretben, egyéni és
kiscsoportos formában.
A habilitáció és rehabilitáció kijelölt szakaszai iránymutatók, a szakaszhatárok a tanulók
életkorának és fejlettségi szintjének megfelelıen átjárhatóak.
A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozások feladatai:
A bevezetı szakasz:
ebben az elıkészítı idıszakban a habilitációs foglalkozások kiemelt feladata
− a kognitív funkciók fejlesztése szenzomotoros tapasztalatszerzés útján.
− bazális stimulizáció.
− a vizuomotoros koordináció és a grafomotoros ügyesség fejlesztése.
− a beszédindítás, beszédkésztetés, beszédállapot javítása, a szókincs fejlesztése.
Kezdı és alapozó szakasz:
Az egyéni fejlıdési sajátosságokat alapul véve az elıkészítı idıszak habilitációs és
rehabilitációs fejlesztése, megerısítése történik.
− az értelmi képességek, a figyelem az emlékezet a gondolkodás fejlesztésére irányuló
tevékenységek csökkentik a nagyfokú egyéni eltéréseket.
− az orientációs képességek (tér, idı) fejlesztése, az ismeretek gazdagítása, a
cselekvıképesség alakítása segíti a tájékozódó képesség kialakulását.
− a verbális és nem verbális kommunikációs technikák alkalmazásával gazdagodik érzelmi
élete, társas kapcsolata, szociális érzékenysége.
− a helyi sajátosságokhoz, szükségletekhez igazított különféle terápiák alkalmazása
csökkenti a lemaradást az egész személyiség fejlıdésében.
Fejlesztı szakasz:
Ebben az idıszakban a habilitációs és rehabilitációs tevékenységek közül kiemelt jelentısége
van
− az eddig hasznosított terápiáknak,
− a kommunikációs technikák alkalmazásának.
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1. 2. 5 Tantárgyak és óraszámok

(1 – 8. osztályig)
A tantárgyi rendszer és a fejlesztési területek kapcsolata
A tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjai
A foglalkozások célja lépésrıl lépésre a károsodásokból eredı lemaradások csökkentése a
meglévı képességekre építve tanórai keretek között, figyelembe véve a harmonikus
személyiségfejlıdés igényeit.
Nagy hangsúlyt kell helyezni a folyamatos ismétlésre, gyakorlásra. Nagy szerepe van a
tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek.

A tantárgyak tananyagánál a fı hangsúly nem a
mőveltségátadáson van, hanem a képességek, készségek
kialakításán, amelyek elısegítik az alapvetı célok megvalósítását.
A gyógypedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell helyezni a gyógypedagógiai nevelésben,
fejlesztésben kiemelkedı jelentıségő érzelmi motivációnak, játékosságnak. A nevelési és
oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek megfelelıen kell
megválasztani.
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A 2003-as költségvetésrıl szóló LXII tv. alapján kötelezı óraszámcsökkentéssel
Az évfolyamok óraszámai
tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

olvasás-írás elıkészítése

2

2

0

0

0

0

0

0

olvasás-írás elemei

0

0

4

4

4

4

4

4

beszédfejlesztés és környezetismeret

4

4

4

4

4

4

0

0

társadalmi ismeretek és gyakorlatok

0

0

0

0

0

0

2

2

környezet és egészségvédelem

0

0

0

0

2

2

2

2

számolás-mérés elıkészítése

2

2

0

0

0

0

0

számolás-mérés elemei

0

0

4

4

4

3

3

önkiszolgálás

2

2

0
2
(-1)
1
(-1)

életvitel és gondozási ismeretek

0

0

0

0
2,5
(-0,5)

0
2
(-1)

0
2
(-1)

ábrázolás-alakítás

3

3

2

2

2

2

0
6
(-1)
2
(-1)

0
6
(-1)
2
(-1)

2

2

2

2

1,5

1,5

2

2

ének-zene

fokozatosan bevezetésre kerülı
ÓRATERV az általános iskola 1.-8.o.számára
játékra nevelés

2

2

2

0

0

0

0

0

mozgásnevelés

3

3

3

4

3

3

0

0

testnevelés

0

0

0

0

0

0

4

4

kötelezı óraszám

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

25

Zárójelben:
A nevelıtestület döntése ételmében az óraszámcsökkentés jelzése.

* jelmagyarázata a kötelezı e.ü. és pedagógiai célú óráknál
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1.2.6 Nem kötelezı, választható tanórai foglalkozások idıkerete, felhasználása
Kt.52.§ (7)

Az iskola a tanulók érdeklıdése, igénye szerint nem kötelezı (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez:
• felzárkóztatás
• fejlesztés
• tehetséggondozás
• speciális ill. kiegészítı ismeretek átadása céljából.

A nem kötelezı tanórai foglalkozások idıkeretét a Ktv. évfolyamonként
százalékosan határozza meg

ÉVFOLYAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KÖTELEZİ
napi
4
4
4
4
4,5
4
4,5
4,5
5
4,5
5
4,5
5,5
5
5,5
5
6
5,5
6
5,5

heti
20
20
20
20
22,5
20
22,5
22,5
25
22,5
25
22,5
27,5
25
27,5
25
30
27,5
30
27,5

NEM KÖTELEZİ
idıkeret
heti
+10%=2 óra
2 óra
+10%=2 óra
2 óra
+10%=2,25 óra
2 óra
+10%=2,25 óra
2,25 óra
+25%=6,25 óra
5,62 óra
+25%=6,25 óra
5,62 óra
+30%=8,25 óra
7,5 óra
+30%=8,25 óra
7,5 óra
+45%=13,5 óra
12,37 óra
+45%=13,5 óra
12,37 óra
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A nem kötelezı tanórai foglalkozások idıkerete, felhasználása iskolánkban:

ÓRA/HÉT
osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KÖTELEZİ
52.§.3
20
20
20
22,5
22,5
22.5
25
25

VÁLASZTHATÓ
52.§.7
10 %
2
10 %
2
10 %
2
10 %
2,25
25 %
5,625
25 %
5.625
30 %
7,5
30 %
7,5

összesen

177,5

34,5

Nem kötelezı tanórai foglalkozások:
o
o
o

mindennapos testmozgás
tömegsport
szakkörök
ének-zene
színkottás hangszeres zene
kézmőves
színjátszó
számítástechnika
„zöld szakkör”
o könyvtárfoglalkozás
o osztálybontás

Osztályonként heti 1 óra igénybe vehetı az osztály közösségi programjának és a tanulókkal
való egyéni törıdés feladatainak megoldásához.
Az iskola a nem kötelezı foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló idıkeretet a tanórán
kívüli foglalkozások megtartásához és –beleértve a szakmai elıkészítı és szakmai alapozó
oktatást- az osztálybontáshoz is igénybe veheti.
1.2.7 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások
Ktv. 52. § (6)
A Ktv. 52. § (6) bekezdése szerint a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevı
nevelési-oktatási intézményben a fogyatékos tanulók részére a (3) bekezdésben meghatározott
tanórai foglalkozásokon túl kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a
fogyatékosságából eredı hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelezı egészségügyi és
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pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti
idıkerete a (3)/ bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra tizenöt
százaléka értelmi fogyatékos tanuló esetén.
Az óraszám az iskolában mőködı párhuzamos osztályok óraszámával értelemszerően
megemelkedik.
A heti idıkeret az egyes évfolyamok, osztály, tanítási év közben a tanítási hetek között
átcsoportosítható. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló részére az iskola a nevelésioktatási feladatokat egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célú tanórai
foglalkozások keretében szervezi meg a Ktv. 52. § (3) ás (5) bek. meghatározott idıkeretben
és ezek kötelezı tanórai foglalkozások.
A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások felhasználásának
idıkerete, felhasználása iskolánkban:

ÓRA/HÉT
osztály

KÖTELEZİ
52.§.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
összesen

20
20
20
22,5
22.5
22.5
25
25
177,5

REHABILITÁCIÓ
52.§.6
15 %
3
3
3
3,375
3,375
3,375
3,75
3,75
23,625

Foglalkozások
egyéni habilitáció
(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, grafomotoros koordináció, téridıbeli tájékozódás)
személyiségfejlesztı és terápiás foglalkozás
(logopédia, beszédhabilitáció, kommuikáció)
mozgásállapot javítása (konduktív, Alapozó terápia, terápiás célú lovaglás)
* mozgásnevelés, testnevelés

A mozgásállapot javításához a személyi feltételek (konduktív terápia, gyógytestnevelés,
Alapozó terápia) biztosítottak, a minimális tárgyi feltételeket részben meg tudtuk teremteni.
Konduktív terápiában részesülnek mindazon tanulók akiket a budapesti Mozgásvizsgáló
Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság (1145. Budapest, Mexikói út 60.)
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mozgásában akadályozottnak minısít és egyéni konduktív mozgásterápiát javasol.
A gyógytestnevelés Ktv. 52 § (8) bekezdés szerint valósul meg öt-hat fıs (16 fı /3)
csoportonként heti 3 órában -az iskolai órakereten felül- azon tanulók számára, akiknek ezt az
orvos az adott tanévben elıírta.
A mindennapos testnevelés a tantervi mozgás-nevelés és testnevelés órákon, a sportköri
foglalkozásokon és a diákotthon délutáni foglalkozásain valósul meg.
A tantestület egy-egy adott tanévben a meghatározott idıkereten belül élhet az osztályok
közötti átcsoportosítás lehetıségével. A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások évfolyamonkénti óraszámát ezért az éves munkaterv külön rögzíti.
A habilitáció, rehabilitáció kiemelt célja
o a megismerı képesség, az emlékezet, a figyelem fejlesztése az észlelés – kép alkotás
folyamatain keresztül.
o a cselekvésszabályozás belsı feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése.
o a beszéd formai és tartalmi oldalának kialakítása, megerısítése.
Gondolkodási képességek fejlesztése
o a pontos érzékelés kialakítása tárgyak, személyek, jelenségek felismerése,
megnevezése, felsorolása.
o összehasonlítás tárgyak, tárgyképek tulajdonság szerinti összehasonlítása (szín,
alakforma, nagyság, mozgás, mennyiség) a feltárt lényeges tulajdonság alapján a
hasonló és megkülönböztetı jegyek egy, majd több szempontú összehasonlítása stb.
o differenciálás tárgyak, személyek, jelenségek mennyiségek csoportosítása a jellemzık
alapján, a jellemzı jegyek említésével.
o megkülönböztetés a minıség és mennyiség alapján, rendezés nagyság, szín,
színárnyalat, mozgás szerint.
o az emlékezet fejlesztése személyek, tárgyak, szimbólumok megjegyzése, felsorolás,
egymásutánisága. Cselekedetekre, cselekvésre, történésekre visszaemlékezés.
Tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység, felidézése stb.
o figyelem egyszerő, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, meghatározott
cselekvés elvégzése. Többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása egymás után,
összpontosítás a feladatra, céltudatos feladatvégzés próbálgatása, önellenırzés.
Késıbb az újonnan szerzett és már meglévı ismeretek közötti kapcsolt kialakítása, a
lényeges-megegyezı és eltérı jegyek kiemelése, összehasonlítások, eltérések, különbségek
megfogalmazása, differenciálása.
Verbális szint megerısítése, gyakorlása.
A motoros képességek fejlesztése
A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testvázlat kiépítése, különbözı
testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása. A testrészek mozgatása különbözı
testhelyzetekben. A saját viszonyított irány és térbeli helyzet felismerése stb. nagymozgások
lendületes végzése, egyensúlygyakorlat, ügyességi gyakorlatok stb.
Mozgás-kivitelezés tempó, erısség, ritmus szerint.
Finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása.
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Tér és idıbeli tájékozódási képesség alakítása
Térbeli hely és helyzet felismerése, megnevezése: lent, fent, elöl, hátul középen stb.
Térbeli helyzetek megfogalmazása, relációs szókincs fejlesztése.
Idıbeli tájékozódás: a természet ritmusa, az idı ritmusa, ritmikusan ismétlıdı állapotok
megfigyelése. Visszaemlékezés cselekvésekre, történésekre stb.
Kommunikációs képességek fejlesztése
A beszédindítás, a beszédkedv fokozása. Ösztönzés a kommunikációra. A beszéd technikai
részének fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal.
A fonetikus hallás fejlesztése. A hibásan képzett hangok javítása, beépítése a folyamatos
beszédbe.
A szókincs gyarapítása, aktivizálása, a tanult ismeretkörhöz kapcsolódó szógyőjtés. A
kifejezések, a fogalmak beépítése a tanuló aktív szókincsébe.
Olvasás-írás készségének fejlesztése
Az olvasás-írásban mutatkozó lemaradások, nehézségek leküzdésének feladatai: az olvasás
irányának gyakorlása, sortartás, sorváltás.
Magánhangzók differenciálása, idıtartam, ajakállás, artikulációs mozgás szerint.
Mássalhangzók megkülönböztetése. Bető felismerési gyakorlatok, hanganalízis, összeolvasási
gyakorlatok stb.
Írásmozgás fejlesztése: a ceruzafogás, a görcsös, szaggatott, lassú írásmozgás korrekciója.
Írásmozgások egymásutánjai, mozdulatok gyakorlása. A hangok, betők közötti asszociáció
megerısítése.
Szociális képességek fejlesztése
Pontos diagnózis kialakítása a viselkedés elemzése nyomán. Megfelelı kötıdések,
viszonyulások kialakítása. Szabályok felismerése, értelmezése, betartása. A társas viselkedés
elemi formáinak ismerete, gyakorlása. A társadalmi beilleszkedés érdekében elsıdleges
feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, a konfliktust kerülı magatartás erısítése. A
fejlesztésnek fokozottan kell szolgálni a harmonikus személyiség alakítását, az önfegyelmet, a
tudatos magatartás elérését elemi szinten. Fontos a feladattudat kialakítása és a céltudatos
munkavégzésre szoktatás.

1.2.8 Egyéni – egy- három tanuló részére szervezett – foglalkozásokra fordítható
idıkeret Ktv. 52 § (11) c
Jelentısen, a heti kötelezı tanórai foglalkozások fokozatosan 12%-ra emelkedik az egyéni –
egy- három tanuló részére szervezett – foglalkozásokra fordítható idıkeret.
Ezt az idıkeretet a törvény 52. §-ának (11) bekezdése szerint
-a tehetség kibontakoztatására,
-a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására, illetıleg
- az elsı-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére
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ehet fordítani.

Egyéni foglalkozások órakerete
Évfolyam

Heti kötelezı óra

12%

1-3.

20,0

2,4

4-6.

22,5

2,7

7-8.

25,0

3,0

9-10.

27,5

3,3

Ez az idıkeret is fokozatosan lép hatályba az alábbiak szerint:
A 2005/2006-ös tanévtıl egy-egy százalékkal emelendı:
·2005/2006. tanév:
·2006/2007. tanév:
·2007/2008. tanév:
·2008/2009. tanév:
·2009/2010. tanév:
·2010/2011. tanév:

7%
8%
9%
10 %
11 %
12%

Ezt az idıkeretet iskolánk elsısorban
o
o
o
o
o

kultúrtechnikák területén
osztott olvasás-írás elemei és számolás-mérés elemei órák
autizmussal élı tanuló egyéni fejlesztésére
az alsó szakaszba (1.-4.évf.) járó tanulók eredményes felkészítésére
hátránykompenzációra kívánja fordítani.
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Összesített óraterv
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓRA/HÉT KÖTELEZİ VÁLASZTHATÓ
osztály
52.§.3
52.§.7

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

20
20
20
22,5
22,5
22.5
25
25

TEHETSÉGGONDOZÁS
52.§.11/c

REHABILITÁCIÓ

10 %

11 %

15 %

10 %

11 %

15 %

10 %

11 %

15 %

10 %

11 %

15 %

25 %

11 %

15 %

25 %

11 %

15 %

30 %

11 %

15 %

30 %

11 %

15 %

52.§.6

1.2.9 A tanórán kívüli foglalkozásokról
A mindennapos testedzés
A 2003-as tv.módosítás kiemelt hangsúllyal kezeli a mindennapos testedzés feladatait.
A Ktv.48. § (3) elıírja, hogy el kell készíteni az iskolai mindennapos testmozgás programját.
A mindennapos testnevelés a tantervi mozgásnevelés és testnevelés órákon, sportköri
foglalkozásokon és a diákotthon (napközi) délutáni játékos mozgásfoglalkozásain valósul
meg (ének-zenes szakkör, aerobic, szabad levegın séta, játszótéri játék).
A mindennapos testedzés fı funkciója, hogy a tanuló adottságához, mozgásállapotához,
életkori sajátosságához igazítsa a mozgástevékenységet, pótolja az esetleges elmaradásokat.
A mindennapos testedzés valamennyi korosztály, csoport számára kínál mozgásos játékokat,
versengést, egészségügyi és prevenciós értékeket. Kielégíti a tanulók mozgásigényét, fejleszti
cselekvési biztonságukat, koordinációs képességüket, a fizikai aktivitást, az erınlétet.
Nevel a rendszeres sportolásra. A mindennapos testedzés során törekszünk arra, hogy a
mozgás, a fizikai erıkitartás a tanulók életmódjának részévé váljon. Kedvet ébreszt a
szabadban, a jó levegın eltöltött mozgás iránt. A tanórán kívüli sportfoglalkozások
céljaikban, tartalmukban, követelményükben a tanórai testnevelés (mozgásnevelés) és sport
elvárásait követik, kötetlenebb, felszabadultabb formát öltve.
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A testnevelés (mozgásnevelés) tanterve alapján készül el a mindennapos testedzés tematikus
terve egy tanérvre, amely a munkaterv része.
Az iskolai sportkör a jelzett célokon túl elıtérbe helyezi a tehetséggondozást, az alapvetı
mozgás és feladatmegoldó-képesség fejlesztését.
A sportkör éves tevékenységérıl munkaterv készül, a sportköri munkaterv, az éves munkaterv
része.
Részletesen lásd: Egészégnevelési program, mindennapos testedzés
Logopédiai-kommunikáció, beszédhabilitáció
A logopédiai foglalkozásoknak jelentıs a szerepük az SNI értelmileg akadályozott tanulók
fejlesztésében, mert az esetek nagy többségében társuló beszédakadályozottság is
tapasztalható. Elsısorban a kisiskolás korosztály részére biztosítjuk a beszédindítást,
beszédhibák kezelését, a helyes hangképzés elsajátítását, a beszédtempó és beszédritmus
korrekcióját.
A kommunikációs foglalkozások fejlesztik a szövegértı képességet. A tanulók nyelvi
képességei már az iskolába lépés pillanatában nagy eltérést mutatnak, ami a késıbbieken még
tovább növekedhet.
Az egyes tanuló fejlıdése, egyéni képességei, problémái csak pontos diagnosztizálással,
logopédiai szőrıvizsgálattal mutatható ki. Lásd: Mérések
A kommunikációs fejlesztı program kiscsoportra készül az állapottól függıen. Így tartalma,
követelményei csak a csoport képességeinek ismeretében fogalmazódhatnak meg.
A foglalkozásokra a pedagógus egyéni fejlesztési tervet Lásd: IMIP .fejezet és tematikus
tervet készít – a csoport típusa szerint – féléves vagy egyéves idıtartamra. A tematikus terv az
iskola éves munkatervének része.

Szakkörök
Az egy-egy területen tehetségesebb SNI tanulók számára a komplex személyiségfejlesztés és
a tehetség kibontakoztatása céljából szakköröket mőködtetünk.
A szakkörök mőködtetése a pedagógus szakos ellátottság, a tanulók érdeklıdésének és a
tárgyi feltételeknek a függvénye.
Iskolánkban általában a következı szakkörök mőködnek:
ének-zene-tánc
színkottás hangszeres zene
kézmőves
színjátszó
számítástechnika
„zöld szakkör”
könyvtár
hittan
Az ének-zene szakkörben a mozgásos népi dalosjátékokon keresztül külön figyelmet
fordítunk a táncra, valamint a hallás-és ritmusfejlesztésre, a mozgással kísért zenélésbıl
fakadó örömélményre.
Színkottás zenekarunk a jó zenei hallással és ritmusérzékkel rendelkezı SNI tanulók számára
sajátos módszerrel biztosítja a hangszeres zenetanulást (elsısorban ritmushangszerek és
szintetizátor alkalmazásával), a hallás-és ritmusfejlesztést, a zenei ízlés formálását.
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A mese-báb szakkör komplex személyiségfejlesztést biztosít, melyben hangsúlyozott a
beszédkészség fejlesztése, a verbális és non-verbális kommunikációs lehetıségek tárházának
bıvítése, a népmesék történeteibıl adódó nevelési szituációk feldolgozása, élményszerzés.
Az aerobic szakkör a mindennapos testmozgás egyik színtereként a jó ritmusérzékkel és zenei
hallással bíró tanulóinknál fejleszti a mozgáskoordinációt,
a mozgáskultúrát. SNI
tanulóinknál a zene megfelelı motivációt ad az utánzáson alapuló mozgások kitartó
végzéséhez, amit lehetıség szerint valamilyen kiegészítı eszközzel (kéziszer vagy steplépcsı)
végeznek.
A „zöld szakkör” a természetismeret, a környezeti nevelés környezetünk közvetlen, konkrét
megfigyelésébıl kiindulva ad a tanórainál bıvebb ismereteket, újszerő tevékenységformákat
a tanulóknak a környezeti nevelési program szerint.
A könyvtár szakkör az olvasásban jó eredményt elért SNI tanulók számára nyújt olvasási
lehetıséget, megismerteti a könyvtárhasználat módját, a kölcsönzés szabályait, a könyv
értékeit, védelmét és segíti a választani tudást valamint az olvasottak élményfeldolgozását.
A hitoktatást helyben, a katolikus egyház és az iskola közötti együttmőködési megállapodás
alapján, az egyház megbízásával végzi hittanári végzettségő kollegánk.
A tanulók képességeihez, lehetıségeihez igazítottan bıvíthetık az ismeretek, de csak amíg az
egyes tudáselemek beilleszthetık a tanulók tudásának rendszerébe. Az új ismeret
alkalmazható és értelmezhetı a tanulók számára a köznapi és a gyakorlati helyzetekben.
A szakkörök minden esetben végzettség és tanerıfüggık, ezért egy-egy tanévben a
meghatározott idıkereten belül a tantestület élhet az átcsoportosítás lehetıségével.
A nem kötelezı tanórai foglalkozások konkrét megnevezését ezért minden tanévben az éves
munkaterv is tartalmazza.
A tanulók tanítási órákon való részvételének rendje
A kerettantervek a tanulók törvényben rögzített heti kötelezı óraszámainak nem az egészét
töltik ki. Minden évfolyamon marad olyan idıkeret, melynek felhasználását az iskola
határozhatja meg.
Ez lehetıséget ad az iskolánknak arra, hogy a kerettantervek bevezetése után is megjelenítsék
és megırizzék a saját arculatukat.
A kerettantervi rendelet azonban szigorú határokat szab annak, hogy egy-egy tanuló heti
óraszáma maximuma hány nem kötelezı – tanítási foglalkozással emelhetı meg.
A tanuló heti kötelezı és nem kötelezı – tanítási óráinak együttes száma az elsı – hatodik
évfolyamon legfeljebb kettı, a hetedik – tizenkettedik évfolyamon legfeljebb három órával
haladhatja meg a közoktatásról szóló törvény 52.§-ának (3)-(5) bekezdésében a kötelezı
tanórai foglalkozásokra meghatározott idıkeretet.
A 8.§ (3) bekezdésében leírtak alkalmazásakor figyelmen kívül lehet hagyni a kerettantervben
elıírt óraszámot meghaladó testnevelési órákat, a mindennapos testedzés foglalkozásait, a
diákotthoni (napközis) foglalkozásokat.
A 8.§ (3) bekezdésében leírtak alkalmazásakor figyelmen kívül lehet hagyni a közoktatásról
szóló törvény 52. §-ának (6) bekezdése alapján szervezett egészségügyi és pedagógiai célú
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habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat, és az 53.§-ának (1)-(4) bekezdése alapján
szervezett foglalkozásokat.
A tanórán kívüli foglalkozások egyéb szervezeti formái
-

-

-

tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való felkészítés
-a Koncz Dezsı komplex tanulmányi verseny
-Felfénylı szavak szavalóverseny
házi bajnokságok, iskolák közötti versenyekben való részvétel.
(A felkészítıit és a felkészítés formáját az éves munkatervben határozzuk meg.
Mozgásélmény sportnap
gyermeknap
(a hagyományoknak megfelelıen tanítás nélküli munkanap)
tanulmányi kirándulások
minden osztályok fél, ill. egész napos kirándulásokat szervez, lehetıség szerint évi két
alkalommal (ıszi, tavaszi).
A bevezetı és kezdı szakaszban két egy-egy napos kirándulás szervezhetı,
Az alapozó, fejlesztı és megszilárdító szakaszban összekapcsoltan kétnapos, hétvégével
együtt háromnapos kirándulás is szervezhetı.
erdei iskola programok szervezése
3. és 7.osztályban 5 nap, 4 éjszaka

Az iskola köteles – a szülı igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló részére a
gyógypedagógia nevelésben, oktatásban valamennyi évfolyamon napközis illetve
tanulószobai foglalkozást szervezni.
A napközis foglalkozásokat intézetünkben külön szervezzük.
A tanulók délután az osztályukkal azonos diákotthoni csoportban maradnak, kivéve a
napközis ellátást igénybevevı tanulókat, akik a napközis csoporthoz tartoznak.
A diákotthon feladatai:
A tanórán kívüli foglalkozások nagy része diákotthoni (napközis) keretben valósul meg.

A nevelı-oktató munka eredményességét befolyásoló egyéb tényezık, tanulói jellemzık:
Jellemzık:
Down-szindrómás
autisztikus magatartásjegyeket mutat
autista (szakértıi vélemény szerint)
mozgás
látás
társuló fogyatékossággal él
hallás
nem beszél
diétás /egyéni étrendre szorul
éjjelre
nem szobatiszta
nappalra sem
epilepsziás
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A középsúlyos illetve súlyos értelmi állapothoz sokféle és nagy számban elıforduló egyéb
társuló fogyatékosság ill. egészségügyi probléma is társul, ami nehezíti tantervi
követelmények teljesítését és megköveteli az egyéniesítı gondozást-nevelést.
1.4 Fejlesztı iskolai oktatás
A fejlesztı iskolai oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos, tanköteles korú tgyermekek
számára szervezett - a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de
felépítésében az elért fejlıdési szakaszokat követı - egységes nevelési-oktatási-habilitációs
folyamat.
Pedagógiai munka tervezése
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek sajátos nevelési és terápiás szükségleteibıl
adódóan nem lehet a nevelést és oktatást egységes szerkezetbe rendezni – sem a tananyag
struktúrája, sem tér és idıbeli elrendezése szempontjából.
A pedagógiai munka szakaszolása az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva a tartalmi
munka (tananyag) koncentrikus bıvülésével valósul meg, mindenkor szem elıtt tartva az
egyéni képességeket, szükségleteket.
A nevelés-oktatás-fejlesztés teljes idıtartama egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs célú
foglalkoztatásnak minısül. Heti óraszáma: 20 óra.
A pedagógiai tartalom megvalósulása intézményünkben:
- kommunikációs fejlesztés:
5 óra/hét
- mozgásfejlesztés:
5 óra/hét
- környezeti nevelés:
3 óra/hét
- szenzomotoros fejlesztés:
4 óra /hét
- játékra nevelés és manuális fejlesztés:
3 óra/hét
Kiindulás a tanulók alapos ismerete
1./ Pedagógiai diagnosztizálás
Célja:
• feltérképezés, hogy mit tud a gyermek, hogyan tudja, mik a személyes szükségletei?
• a diagnosztizálást a következıképpen tervezzük:
2./ Egyéni nevelési – oktatási fejlesztési terv
Célja:
• hosszú távú célkitőzések megfogalmazása.
3./ Éves terv
Célja:
• a csoport tevékenységeit tartalmazza
4./ Heti terv
Célja:
• a rendszeresen ismétlıdı tevékenységek mellett tartalmazza a tematikus tervezés
alapján kitőzött tartalmi egységek feldolgozását.
• tartalmazza a csoportos és egyéni foglalkozások rendjét.
5./ Napirend
Célja:
A naponta ismétlıdı tevékenységeket tartalmaz.
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6./ Terápiás eljárások
Alkalmazott terápiák:
-komplex gyógypedagógiai fejlesztés, - AAK kommunikáció, - Bobath-módszer, -Ayeres
terápia, zeneterápia, -beszédhabilitáció,- gyógypedagógiai lovaglás, -konduktív terápia,
terápiás célú vízi foglalkozás
A tanulók értékelése
A gyermek állapotának és fejlıdésének félévi és év végi írásbeli, szöveges értékelése e célra
kidolgozott értékelı füzetben.
Pedagógiai dokumentációk
A fejlesztı iskolai csoportok számára még nem áll rendelkezésre központilag kiadott
csoportnapló nyomtatvány. A jelenlegi kínálatból az
-Óvodai csoportnapló Tü: 727.sz.
-Egyéni fejlesztı napló+betétlap (Tü. 350-351)
-Egyéni fejlesztési tervek melléklet szerint.
Lásd: részletesen a Fejlesztı Iskola fejlesztı programjában

2. A tankönyv- és tanulói segédlet-, és taneszközkiválasztás szempontjai
A taneszköz fogalma magában foglalja mindazokat az információhordozókat, oktatási
eszközöket, segédeszközöket, szemléltetı eszközöket és tanszereket, amelyek a tanulás
forrásai. Taneszköz az oktatás-nevelés folyamatában felhasználható, a kitőzött célok
megvalósítását segítı tárgy.
Gyógypedagógiai fejlesztı munkánk csak akkor eredményes, ha tapasztalati úton marad,
multiszenzorális. A tevékenységközpontú oktatás eszközigénye nagyon jelentıs.
2.1 Az évenként megjelenı tankönyvkínálatból a választás szempontjai:
Elsısorban az értelmileg akadályozott SNI tanulók számára kifejlesztett és kiadott
tankönyvkínálatból választunk. A kínálat (elsısorban a Nemzeti Tankönyvkiadó és a
Mőszaki Kiadó RT jóvoltából) évrıl-évre bıvül ezen a speciális területen is.
o a tankönyv legyen igényes, vonzó külsejő, figyelemfelhívó, jó minıségő papírból és
kötésben,
o kívánatos a kapcsos, lapokra szedhetı megoldás; mely biztosítja a differenciált
feladatvégzés lehetıségét
o a tankönyv tartalmában, információiban, az ábrák kivitelezésében, a szöveg tartalmi
megfogalmazásában igazodjon a tanulók sajátos igényeihez; értelmi és érzelmi
sajátosságaikhoz
o az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek;
o fontos a tankönyvhöz kapcsolódó feladatlap;
o a tankönyv ne legyen zsúfolt, legyen áttekinthetı, jól olvasható betőtípussal szedve;
o a tanulást segítı kézikönyvek sok képpel törekedjenek a megfigyelés segítésére, a
folyamatok és történések megértésére.
o lehetıség szerint elektronikus adathordozón rögzített hang- és képanyag is álljon
rendelkezésre.
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A tankönyvcsomagban legyenek az iskola helyi sajátosságait tükrözı kiadványok.
A tankönyvválasztást a nevelıtestület tanévenként felülvizsgálja és az iskolaszék szülıi
tagozatával egyeztetve hoz döntést, minden szakmai és pénzügyi lehetıséget figyelembe
véve.
Az iskola tankönyveit az iskolai könyvtárban, illetve a tanulócsoportokban kell ırizni a helyi
tanulásszervezési sajátosságok miatt.
Az SNI tanulók számára lehetıleg olyan füzetet kell használni, amely a figyelem, a
koncentráció és az esetleges észlelési zavarok kompenzációs igényét kielégíti.
(pl. gyengénlátók számára nyomott füzetcsomag)
A gyógypedagógus kreativitását, szakmai tudását magukba foglaló saját készítéső szemléltetı
eszközök, feladatlapok, munkáltató lapok a továbbiakban is nélkülözhetetlenek az oktatásnevelés sikeréhez.

2.2 Tanulói segédlet-, és taneszköz-kiválasztás kiválasztásának
legáltalánosabb elvei:
•
•
•
•
•
•

célszerőség
korszerőség
tartósság
esztétikusság (igényes, színes kivitelezés)
biztonságosság, tisztíthatóság
motiváló (cselekvésre, ismeretszerzésre ösztönzı, figyelemfelhívó) hatás.

A taneszközkiválasztás speciális szempontjai iskolánkban:
o alapvetı szempontként az SNI tanulóink tanulási-ismeretszerzési folyamatának
sajátosságait kell figyelembe vennünk (ami az Irányelvekben és Pedagógiai
Programunkban részletezett)
o az ismeretnyújtás mellett folyamatosan biztosítanunk kell az ismeretek, fogalmak,
szokások és tevékenységek valós, illetve a valósághoz közeli élethelyzetekben történı
alkalmazását és gyakorlását , ami szintén jelentıs taneszköz-hátteret feltételez
o rendelkeznünk kell az egyéniesítı neveléshez szükséges speciális eszközökkel és a
differenciált csoportszervezési eljárásokból adódó többlet eszközkészlettel
o figyelembe kell vennünk, hogy az értelmileg akadályozott tanulók manipulációs
eszközei fokozott igénybevételnek vannak kitéve, így csak a tartós, jó minıségő
anyagokból készült eszközöket tudjuk hatékonyan alkalmazni
o a manipulációs eszközök kiválasztásánál elınyben részesítjük a természetes
alapanyagokból készült taneszközöket
o nevelési céljainknak megfelelıen a komplex személyiségfejlesztéshez használt
taneszközök és felszerelések többségét nem csak egy tantárgy keretében, hanem több
tantárgy fejlesztési feladataihoz is alkalmazzuk, ezért fontos szempont a többfunkciós
felhasználhatóság
o a taneszközök és felszerelések kiválasztásánál mérlegelnünk kell az árat, igazodva
intézményünk szőkös költségvetéséhez. Azonos funkciójú és minıségő eszközök
közül a kedvezıbb árfekvésőt választjuk.
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o figyelembe kell vennünk, hogy intézményünk jelenleg két telephelyen mőködik, így a
zavartalan és hatékony oktató-nevelı-fejlesztı tevékenységhez bizonyos eszközökbıl
nagyobb mennyiségben van szükség.
o a nagyfokú fejlıdésbeni lemaradás és a konkrétumokhoz való kötıdés indokolja, hogy
az iskolában speciális taneszközök a játéktárgyak, valamint a mindennapi élet
használati tárgyai is.
A konkrét eszközválasztást rá kell bízni a gyermekcsoportot legjobban ismerı pedagógusra.
1. sz. melléklet:
A nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke az óvodában.
A nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke az általános iskolában.
A nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke a készségfejlesztı speciális
szakiskolában.

3. A tanulói jogviszony
Az óvodába lépés feltételei
A közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LI. törvény
24.§ 1. bekezdés alapján:
A gyógypedagógiai óvodánkba csak CS.M.T.K.V.SZ.R.B. beutaló szakértıi bizottság
javaslatával vehetı fel a gyermek!
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség - e törvény 6. §-ának (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti - kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétıl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fıvárosban fıvárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı három
éves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggı feladatokat is.
A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.
Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülık igényei
szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı
feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehetı heti
idıkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggı feladatokhoz szükséges idıvel.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét
betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb
nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a
szakértıi és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az
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óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértıi és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a
szülı kérésére és az óvoda nevelıtestületének egyetértésével tehet. A nevelıtestület
egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértıi és rehabilitációs bizottság a gyermek,
tanuló vizsgálatának megkezdése elıtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértıi és
rehabilitációs bizottság - szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek
hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzıt, ha javasolja, hogy a gyermek további
egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.
Az iskolába lépés feltételei
Az iskolába lépés feltételeit két – egymástól jól elhatárolható – részre célszerő bontani.
Az iskolába lépés törvényi feltételei Ktv.6.§ (1.)-(3.) bekezdés
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári
évben, amelyben a 6., legkésıbb amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. A
gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a 6. életévét május 31-ig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha hatodik
életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség annál a gyermeknél eshet a 8.
életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született.
Az SNI gyermekekre is ezt a szabályozást kell alkalmazni a tankötelezettség teljesítésének
megkezdésekor.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettségrıl az SNI tankötelesek esetén a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakérıi javaslata dönt.
Az iskolába lépés iskolaérettségi feltételei.
-iskolába csak Cs.M.T.K.V.Sz.R.B. beutaló szakértıi javaslatával vehetı fel a gyermek. Az
értelmi fogyatékos gyermek iskolaérettségét – várhatóan – jobban eléri, ha a fogyatékosság
felismerésétıl azonnal elkezdett korai fejlesztésben részesül, illetve a korai fejlesztésre épülı
óvodai nevelést biztosítanak számára.
-az iskolai életmódra történı felkészítı foglalkoztatásban való részvétel az ötödik életév
betöltésekor törvény szerint kötelezı a gyermek számára. SNI gyermeket Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs bizottság javaslatával felvesszük az óvodába az iskolai
életmódra történı felkészítés céljából.
A középsúlyos gyermek iskolába lépésének idıpontjára – hatékony képességfejlesztéssel – el
kell érni, hogy:
o
beszéddel, vagy nonverbális jelekkel kapcsolatot lehessen vele létesíteni
o
a kommunikációs készség jelei elemi szinten felfedezhetık legyenek nála
o
alapmozgásai kialakuljanak, segítséggel képes legyen helyzetváltoztatásra
o
szociabilitása, alkalmazkodása alapján csoportos foglalkoztatásban tartható és
foglalkoztatható legyen
o
csoporttársa közelségét – segítséggel – viselje el, ne legyen ön- és közveszélyes
o
a játéktevékenységbe bevonható legyen
o
az önkiszolgálásnál legyen együttmőködı
Egészségügyi feltételek:
o
mentesség fertızı betegségtıl
o
az étkezésnél ne legyen nyelési akadályozottsága
o
együttmőködés a szobatisztaságra szoktatás terén
o
epilepszia esetén gyógyszeresen kontrollált rohamszabályozás
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4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele
A továbbhaladás feltételei Ktv. 71.§
o
a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az elıírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
o
a továbbhaladáshoz az ajánlott kerettanterv funkcióját betöltı tantervi Irányelvek által
javasolt minimális követelményeket szükséges teljesíteni.
o
követelmények teljesítése érdekében – a tanulók szükségletei szerint meghosszabbított
idıkeretekkel dolgozunk
o
amennyiben a tanuló egy-egy tantárgyban a kerettanterv (Irányelvek) által javasolt
minimális követelményeket nem teljesítette, úgy engedélyt kaphat a követelmények két év
alatt történı teljesítésére, ha ezt a sérülése, képességfejlıdésének üteme vagy a tanuló
egészségügyi állapota indokolja. A tanuló a követelmények teljesítésének eléréséhez, a
felzárkóztatás érdekében fejlesztı (Ktv.52 § (11)/c) foglalkozáson vesz részt, de
automatikusan továbbhalad a csoportjával
o
a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított követelményeket egy tanévben, illetve az elıírtnál rövidebb idı alatt is
teljesítheti
o Az irányelvi javaslatnak megfelelıen lehetıvé tesszük, hogy a súlyosan sérült,
gyengébb képesség tanulók magasabb évfolyamba lépése is automatikus legyen.
o A következı évfolyamra lépés legfontosabb alapelve, hogy a közösségbe a tanuló
beilleszkedjen, elfogadja az iskolai munka szabályait, rendszerét. A tantárgyi
rendszerben az elvárt teljesítmények nem tökéletes teljesítése esetén is marad a
tanuló megszokott társaival, hiszen személyiségfejlıdése szempontjából a hasonló
korúak társasága döntı jelentıségő. Minden lemaradást egyéni és kiscsoportos
fejlesztés keretében kell csökkenteni.
Záradékolás ebben az esetben ( 2.-12.o.tanév végén):
„a tantervi követelményeket nem teljesítette, a nevelıtestület
határozata alapján az osztályközösségben marad”
Az Irányelvek az alsós évfolyamokban (1.-4.) minden tantárgyból, (5.-8.) évfolyamon néhány
tantárgyból két tanévenként határoz meg követelményeket.
o
Az elsı évfolyamon a tanuló csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha
a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni (250 órát meghaladta).
o
A tanuló részére engedélyezhetı az iskola évfolyamának megismétlése is, abban az
esetben is, ha egyébként felsıbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülı kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülı kérésére az elsınegyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. A szakképzési évfolyam
nem ismételhetı meg!
A továbbhaladást befolyásoló speciális feltételek intézményünkben:
A tanulónak el kell jutni a viselkedés terén arra a szintre, hogy a csoporton belüli foglalkozást
öntörvényő, ön-és közveszélyes magatartásával ne zavarja.
Amennyiben erre a szintre a tanuló nem jut el, a nevelés-oktatás-habilitáció más színterén
(fejlesztı felkészítés) kell gondoskodni, a Cs.M.T.K.V.Sz.R.B.szakértıi vizsgálata alapján.
A tanulók fejlıdését folyamatos pedagógiai diagnosztizálással szükséges nyomon követni.
Lásd: IMIP .)
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A tanulók eredményes fejlesztése érdekében a gyógypedagógusnak együtt kell mőködnie más
szakemberekkel (orvossal, pszichológussal, konduktorral, szociális munkással, stb.) Lásd:
IMIP
A tankötelezettségét magántanulóként teljesítı tankötelesek ellátása Ktv. 120.§(1)
„Ha a sajátos nevelési igényő tanuló illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanuló szakértıi vélemény alapján
-tanulmányait magántanulóként folytatja illetve
-a szülı otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötelezettségnek.”
Iskolánkban egészségügyi, súlyos beilleszkedési zavar vagy magatartási rendellenesség miatt
egyre több SNI tanuló magántanulóként teljesíti a tankötelezettségét. Iskolánk felkészült a
szakértıi javaslattal rendelkezı magántanulók ellátására, szakszerő felkészítésére.
A szakértıi véleményben megjelölt szakember biztosításáról a szakértıi bizottság által
megjelölt heti óraszámban intézményünk gondoskodik, óradíját finanszírozza. Az e törvény
120.§-ának (1) bekezdése alapján, vagy súlyos betegsége miatt magántanulóként
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történı felkészítésére az iskolának
tanulónként kötelezı és a nem kötelezı tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre
álló idıkereten felül – átlag – heti tíz óra áll rendelkezésre. Az idıkeret az egyes hetek és
tanulók között átcsoportosítható.
52. § (13) Ha a tanuló – szülıjének a közoktatási törvény 7.§-a (1) bekezdésében szabályozott
választása alapján – tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, az errıl való
bejelentést követı három napon belül az iskola igazgatója beszerzi 7.§ (2) a tanuló lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét,
annak eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt
napon belül köteles megküldeni véleményét.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülı döntése alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítésérıl a szülı gondoskodik, illetıleg a tanuló egyénileg készül fel. Iskolánk,
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, tanév végi osztályozó vizsgán állapítja meg a
tanuló minısítését és dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben.
Az iskola igazgatója tájékoztatja a szülıt a magántanulói jogairól és kötelességeirıl.
/4/2001.OM. rendelet 17.§/

5. A beszámoltatás, számonkérés formái, a tanulói
minısítés formái
Ktv.48.§ (4)a/ szerint
Alkalmazott ellenırzési formák:
Az ellenırzés során az értékelés szempontjából lényeges adatokat győjtünk a tanuló
fejlıdésérıl, viselkedésérıl, teljesítményérıl.
o folyamatos megfigyelés játékban, tanulásban, mindennapos élethelyzetben, spontán
megnyilvánulásokban;
o értelmi teljesítıképesség mérése egyszerő feladatlappal;
o képességmérés (iskolakészültség, önkiszolgálás szintje, neveltségi szint,
finommotorika, pszichikus funkciók mérése, tanévenként )
o Irányelvek által meghatározott iskolai fejlesztési szakaszhatárokon a pedagógiai
hozzáadott érték mérés,
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o tevékenységvizsgálatok mérése, munkavégzés pontossága, sorrendje, munkatempó,
kitartás;
o Személyiség fejlıdésének megfigyelése.
Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemzı tanulási, önálló feladat-megoldási
nehézségek illetve az elemi szintő írás, olvasás és nehezített kommunikációs készség miatt a
„többségi” általános iskolába járó tanulók ellenırzésénél használt beszámoltatási formák
(felelet, írásbeli dolgozat, teszt, témazáró felmérések stb.) nagy része nem alkalmazható.
Az írásbeli beszámoltatást az alábbiakra korlátozzuk:
o

Tanév végi felmérés a kultúrtechnikai tárgyakból
Célja: az elemi szintő olvasás-írás és számolási ismeretek mérése, önmagukhoz mért
fejlıdésük dokumentálása, a helyi tanterv minimális követelményeinek
teljesíthetıségének vizsgálata.
Formája: 5.-10. évfolyamokon
-olvasás-írás elemei tantárgyból
-számolás-mérés elemei tantárgyból
Rendje: -szakmai munkaközösségünk által kidolgozott, kerettanterv kompatibilis
feladatlapokon
-a beszámoltatás végzi: az osztályfınök, ellenırzi: ig.h. vagy szakmai
munkaközösség-vezetı
-idıkerete: tantárgyanként 45 perc
-egy tanítási napon csak az egyik tantárgyból végezhetı a felmérés!
Tervezett idıpontja: adott év május utolsó hetében lehetıleg a 2.tanítási órában.
A felmérés eredménye a tanulók tanév végi tantárgyi értékelésénél nem döntı súlyú.
Az minısítést az egész tanéves, cselekvésbe ágyazott tanulásban nyújtott teljesítmény,
valamint az elemi szintő kultúrtechnikai ismeretek adaptálásának, a mindennapi
tevékenységekben való alkalmazásának képessége határozza meg.

6. Az iskola értékelési és ellenırzési rendszere
közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LI. Törvény
elıírásait alkalmazva
A tanulók teljesítményének értékelésérıl a többször módosított Ktv. 70 §-a rendelkezik.
A -sajátos nevelési igényt tekintve- értelmileg akadályozott gyermekek iskolai értékelése
során a tanulók tudását, attitődjét, a magatartását figyeljük meg, az egyénre szabott
követelményekhez viszonyítunk és az önmagukhoz mért fejlıdésük alapján teszünk
megállapításokat.
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Az értékelés célja
− a meglévı készségek és képességek folyamatos diagnosztizálása a tanuló jellemzıihez
igazodó legmegfelelıbb fejlesztési eljárások kiválasztása, tervezése érdekében
− teljesítményszint és tudásszint jelzése,
− jelezze a gyógypedagógus számára a tanuló fejlıdését, fejleszthetıségét,
− tájékoztassa a szülıt gyermeke fejlıdésérıl önmagához és az adott évfolyam
követelményeihez viszonyítva,
− segítse a tanulókat a minél reálisabb önismeret kialakulásában.
Tanulóink sajátos nevelési igénye, a nevelhetıség nehézségei miatt az értékelésnél különösen
fontos, hogy:
− az értékelés ösztönzı hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlıdését,
− az értékelés humánus, gyermekcentrikus formáit alkalmazzuk,
− a diagnosztikus és segítı célú, folyamatos értékelésnek a teljes képzési idıszakban
kiemelkedı szerepet kell kapni a tanulók értékelésében.
Az értékelési formák kialakítása az értelmileg akadályozott tanulók módosult
fejlıdésmenetének, valamint az ép értelmő tanulóktól jelentıs mennyiségi és minıségi
eltéréseket mutató tanulási képességeinek figyelembe vételével történt.
Intézményünkben a Pedagógiai program 2004-es módosítása elıtt is már szöveges értékelés
volt a gyakorlat. A bizonyítvány mellett a nevelıtestület döntése alapján az 1999/2000-es
tanévtıl egy ú.n. Félévi és év végi értékelı füzetet is alkalmazunk, amit iskolánk szakmai
munkaközössége dolgozott ki az Irányelvek alapján, gyógypedagógiai szakértı véleményezte
és támogatta a bevezetését. A tájékoztató füzet lapjait évrıl évre összefőzzük így a gyermek
fejlıdése folyamatosan nyomon követhetı. A magatartás és szorgalom értékelése mellett
tantárgyankénti szöveges értékelést ad az Irányelvekben és helyi tantervünkben meghatározott
minimális teljesítményekben elért eredményekrıl. A szöveges értékelés humánusabb és
differenciáltabb lehetıségeket nyújt az eltérı képességek minıségi és mennyiségi
gyarapodásának értékelésére.
A 2010. évi LI. Törvény elıírásait figyelembe véve az elsı évfolyamon félévkor és év végén,
valamint 2. osztály félévkor az értékelés szöveges értékeléssel történik. A második évfolyam
év végétıl a szöveges és érdemjegyes értékelést párhuzamosan alkalmazzuk, kifejezve azt,
hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelıen teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul vagy
nem teljesített (ktv. 70.§ (3) bekezdése).
A fejlesztı iskola minden csoportjában szöveges értékelést alkalmazunk!
Azokat a tanulókat, akik a kultúrtechnikai foglalkozásokon az Irányelvekben megfogalmazott
minimális követelményeket nem tudják teljesíteni, mentesíteni lehet a tantárgyi teljesítmény
numerikus értékelése alól (2. évfolyam vége -12. évfolyam).
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Mit értékelünk?
o A szociális képességek, magatartási, viselkedési szokások alakulását.
o A tanuló személyiségjegyeinek fejlıdését.
o A tanuláshoz, munkához való viszonyát.
o A cselekvıképességét, pszichomotoros fejlıdését.
o A tanult ismeretek alkalmazásának képességét.
o A tantárgyi minimális követelmények teljesítését.
o A tanuló önmagához mért fejlıdését az ismeretek elsajátítása, a képesség minıségi és
mennyiségi gyarapodása terén.

Az SNI tanulók értékelésénél is hangsúlyozottan fontos:
 az önmagához mért fejlıdés
 a továbblépés lehetıségeinek
 a személyiség alakulásának visszajelzése
Értékelés, az értékelésrıl adott információk
Az
Az
értékelés értékelés
típusa
ideje

Az értékelés módja, formája

Az értékelés rögzítése

tanulóknak:

szóbeli

év
közben

helyeslés, dicséret, figyelmeztetés
,megrovás,stb.
szimbólumok, tárgyjutalmak:
pontozás, csillag, dicsérı kártya, matricák,
egyéb jelek, stb.

Az SNI tanulók
folyamatos tájékoztatására
a csoportteremben
értékelı táblán,
faliújságon,
„büszkeségfal”on stb.

szülıknek:
hétvégén /péntekenként egyéni igény szerint/
és fogadóórán kéthavonta
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írásbeli

félévkor 1. évfolyam végén és 2. évfolyam félévkor
szöveges minısítés, melynek fokozatai:
- kiválóan teljesített
- jól teljesített
- megfelelıen teljesített
- felzárkóztatásra szorul

félévi és év végi
tájékoztató füzetben

2. évfolyam, tanév végétıl 12. évfolyam
tanév végéig szöveges és érdemjegyes
minısítés fokozatai:
- kiválóan teljesített, jeles (5)
- jól teljesített, jó (4)
- megfelelıen teljesített, közepes (3)
- felzárkóztatásra szorul, elégséges (2)
- nem teljesített, elégtelen (1)
A 12. évfolyam végén szakmai gyakorlati
vizsga.

írásbeli

valamennyi évfolyamon a magatartás és
szorgalom szöveges értékelés fokozatai:
a tanuló magatartása
-példás
-jó
-változó
-rossz
évvégén a tanuló szorgalma
-példás
-jó
-változó
-hanyag

bizonyítványban
tanúsítvány
félévi és év végi
tájékoztató füzetbe

Gyógypedagógiai vélemény
Átfogó, minısítı, összegzı szöveges értékelést készítünk a tanulók teljesítményérıl,
tevékenységi szintjérıl, beszéd- és mozgásállapotáról, szociális képességérıl:
-a beérkezı új tanulók esetében
aktuális év november 01-ig,
-1. osztály végén
aktuális év. június 20-ig
-a pedagógiai szakaszhatárok végén (óvoda, fejlesztı iskola, 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12.
évfolyam)
aktuális év, június 20-ig
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az alábbi szempontsor szerint:
o a tanuló adatai
o a tanuló megjelenése
o egészségi állapota
o magatartása, pszichés funkcióinak sajátosságai
o mozgásállapota
o beszédállapota
o játéktevékenysége
o munkatevékenysége (önkiszolgálás, ház körüli munkák, stb.)
o fejlıdése a kultúrtechnikák terén (olvasás-írás elemei, számolás-mérés elemei)
o összegzı javaslatok az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
Gyógypedagógiai véleményt írunk a 6 hetes gyógypedagógiai megfigyelésre beutalt
gyermekekrıl és egyéb szakmai megkeresések esetén (pl. Csalássegítı Szolgálat, Nevelési
Tanácsadó, TEGYESZ, Cs.M.T.K.V.R.Sz.B., stb. ) is.
Ellenırzés
Az ellenırzés az értékelés elsı részmővelete, melynek célja az adatgyőjtés.
Az ellenırzés során a minısítés szempontjából lényeges adatokat, információkat győjtünk
össze a
− tanulók teljesítményérıl, ismereteik gyarapodásáról,
− személyiségük fejlıdésérıl,
− tevékenységük, munkavégzésük fejlıdésérıl,
mert csak ezek alapján valósítható meg a pedagógiai folyamat következı szakaszának
tartalmi, módszertani tervezése.
A tanulók írásbeli beszámoltatása intézményünkben
Ktv.48.§ (4)a/ szerint
Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemzı tanulási, önálló feladat-megoldási
nehézségek illetve az elemi szintő írás, olvasás és nehezített kommunikációs készség miatt a
„többségi” általános iskolába járó tanulók ellenırzésénél használt beszámoltatási formák
(felelet, írásbeli dolgozat, teszt, témazáró felmérések stb.) nagy része nem alkalmazható.
Az írásbeli beszámoltatást az alábbiakra korlátozzuk:
Tanév végi felmérés a kultúrtechnikai tárgyakból
Célja: az elemi szintő olvasás-írás és számolási ismeretek mérése, önmagukhoz mért
fejlıdésük dokumentálása, a helyi tanterv minimális követelményeinek teljesíthetıségének
vizsgálata.
Formája: 5.-10. évfolyamokon
-olvasás-írás elemei tantárgyból
-számolás-mérés elemei tantárgyból
Rendje: -szakmai munkaközösségünk által kidolgozott, kerettanterv kompatibilis
feladatlapokon
-a beszámoltatás végzi: az osztályfınök, ellenırzi: ig.h. vagy szakmai
munkaközösség-vezetı
-idıkerete: tantárgyanként 45 perc
-egy tanítási napon csak az egyik tantárgyból végezhetı a felmérés!
Tervezett idıpontja: adott év május utolsó hetében lehetıleg a 2.tanítási órában.
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A felmérés eredménye a tanulók tanév végi tantárgyi értékelésénél nem döntı súlyú. Az
értékelést az egész tanéves, cselekvésbe ágyazott tanulásban nyújtott teljesítmény, valamint az
elemi szintő kultúrtechnikai ismeretek adaptálásának, a mindennapi tevékenységekben való
alkalmazásának képessége határozza meg.
Az otthoni felkészülés intézményünkben
Ktv.48.§ (4)b/ szerint
Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemzı tanulási, önálló feladat-megoldási
nehézségek illetve az elemi szintő írás, olvasás és nehezített kommunikációs készség valamint
a szellemi és fizikai terhelhetıség erıs korlátai miatt a „többségi” általános iskolába járó
tanulóknál jellemzı otthoni felkészülési formák (pl: írásbeli házi feladat, memoriter, tartalom
megtanulása, stb.) nagy része nem alkalmazható. Tanulóink kb. 65 %-a bentlakó, a bejáró
tanulók pedig napközit vesznek igénybe, így a hétköznapok nagy részét intézményünkben
töltik. A tanulók kötelezı házi feladatot nem kapnak. Az osztályfınök a tanult témakörökben
győjtımunkára (pl. fotók, képek, cikkek, természetes anyagok, újrahasznosítható anyagok),
játékos vers-vagy daltanulásra, rajzos „élményfüzet” vezetésre motiválhatja a gyerekeket. A
felsorolt feladatokat a diákotthonban vagy a napköziben, a nevelıotthoni tanár vagy a
nevelımunkát segítı gy.p.asszisztens és gyermekfelügyelı közremőködésével, játékos
formában végzik el.
Javasolt ellenırzési formák az oktatás-nevelés során
o folyamatos megfigyelés játékban, tanulásban, munkatevékenységben, mindennapos
élethelyzetekben, spontán megnyilvánulásokban
o kultúrtechnikák területén teljesítmény mérése 5.-10. évfolyamig tanév végén egyszer
feladatlappal
(olvasás-írás, számolás-mérés elemei).
o képességmérés (iskolakészültség, önkiszolgálási szint, neveltségi fejlettség mérése az
intézménybe való bekerüléskor TARC teszttel, a a testi képességek, motoros
képességek mérése, finommotorika,a pszichikus funkciók mérése).
o tevékenységvizsgálatok (munkafolyamatok végrehajtási sorrendje, teljesítıképesség,
munkavégzés pontossága, munkatempó, kitartás mérése) az iskolarendszerbıl való
kilépéskor.
o komplex személyiségvizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok, neveltségi szint mérése
részletes, összefoglaló táblázata:
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Terület
megnevezése

Mérés-értékelés eszköze

Évfolyamok

A felmérést
végzi

Visszacsatolás
módja

beszédállapot,
kommunikáció
komplex
személyiség
vizsgálat

„Szempontok beszédállapot
mérésére”
TARC
vizsgálati eljárás

valamennyi
évfolyam
óvoda,
fejlesztı iskola
1., 2. 3-4. osztály

logopédusok

egyéni terápiák,
fejlesztési tervek
egyéni terápiák,
fejlesztési tervek

komplex
személyiségvizsg
álat
(pszichológus)
kultúrtechnikai
tantárgyak
(olvasás-írás
elemei,
számolás-mérés)

komplex személyiségvizsgálat
Budapesti Binet
GOODENOUHT-teszt

4. osztály

pszichológus

IQ kotroll,
egyéni terápiák,
fejlesztési tervek

saját kidolgozású kerettanterv
kompatibilis felmérılapok

5. -10. osztály

csoportvezetı
pedagógusok

Helyi tanterv, tantárgyi
fejlesztı programok
értékelése

mozgásfejlesztı
szakemberek

szükséges
mozgáshabilitáció
megtervezése

mozgásszervi
szőrés

mozgásállapot,
fizikai
teljesítıképesség
felmérése
szociális érettség
vizsgálata

ált.szempontsor a konduktív
minden bejövı
nevelésben ill.
növendék és a
gyógytestnevelésben résztvevı mozgásterápiában
gyermekek fejl. megfigy. és a
részülık
fejl.regisztrálásához

csoportvezetı
pedagógusok

saját kidolgozású kerettanterv
kompatíbilis mérés

iskolai
évfolyamok

testnevelık

egyéni terápiák
kiválasztása, helyi
tanterv értékelése

kérdıív

9. és 12.o.

csoportvezetı
pedagógusok

Nevelési program,
helyi tanterv értékelése
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7. A értelmileg akadályozott SNI tanulók
fizikai és motorikus képességeinek mérése
1 Elızmények
 A 1996/97-es tanévig a testnevelés olyan tantárgy volt, amit tanítottunk, de nem volt
egyetlen felmérés sem, amivel objektíven ellenırizni lehetett volna a középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók fizikai és motorikus képességeit, ezek fejlıdését.
 E populációra országosan ajánlott és standardizált mérıeszköz hiányában
nevelıtestületünk gyógypedagógus-testnevelıibıl álló munkacsoportja kidolgozott
egy saját felmérı rendszert, amit 1997/98-ban vezettünk be.
5 nagy területen mértük fel a gyerekeket:
1. futások: 60 m és 800 m
2. ugrások: helybıl és nekifutásból távolugrás
3. dobások: 2 kg-os medicinlabda lökése és dobása hátra
4. erı állóképesség: guggolások, felülések, négyütemő fekvıtámasz 1’-ig
5. gyorsasági állóképesség: győjtés
Az eredmények középértékét tekintettük 50%-nak, és ettıl felfelé és lefelé haladva a
teljesítmények alapján határoztuk meg a százalékokat. Ez a felmérés jól megmutatta a
gyermekek önmagukhoz mért fejlıdését, az osztályon belüli
–azonos életkorú SNI társakhoz viszonyított- helyét. De nem mutatta meg, hogy hol állnak a
gyerekeink az ép értelmő társaikhoz viszonyítva az országos átlaghoz képest.
 Az Oktatási Minisztérium 2000-ben adott ki útmutatót a tanulók fizikai és motorikus
képességeinek méréséhez. A Testnevelési Bizottság a tanulók fizikai állapotának
felméréséhez egy olyan motoros teszt-együttest állított össze, amely:
-egyszerően végrehajtható
-minimális eszközt igényel
-a tesztek elvégzése nem jár egészségkárosodással
-a tudományos kritériumoknak megfelel
-nemzetközileg is összehasonlítható
2001. ıszén iskolánk mérési rendszerében bevezetett Hungarofit tesztsort 3 évig használtuk.
A feladatokat tanulóink többsége végre tudta hajtani, az értékelési minimumszintek viszont
olyan magasak voltak, hogy néhány kivételesen jó motorikus és fizikai képességő SNI diák
kivételével az elért eredmények többsége értékelhetetlen, a „nulla pontosok” táborába
tartozott.
-Több mint másfél évtizedes testnevelés tanítás tapasztalatai azt mutatják, hogy vissza kell
térni egy olyan tesztsorhoz és a hozzá csatlakozó értékelési táblázathoz, ami a mozgásnevelés
és testnevelés tantárgyak tantervi követelményszintjére épül. A mérési terv szerint az SNI
gyermekek több tanéven keresztül végzik ugyanazt a feladatsort, így az önmagukhoz mért
fejlıdésük, és az osztályban szerzett „rangsoruk” követhetı, dokumentálható.
A mérés területeit lásd. a 4. pontban.
A motorikus teljesítmények mérését kötelezı mozgásszervi szőrés egészíti ki iskolánkban.
2 A célcsoportra jellemzı sajátosságok a mozgás terén


A gyerekek között nagy számban fordul elı a Down-szindróma, mely jellemzıje a
hipotóm izomtónus
túlhajlítható ízületek
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széles alapú, bizonytalan járás
fáradékonyság, túlsúly





Társuló tünetként megjelenik a
összerendezetlen mozgás
hanyag testtartásból eredı gerinc deformitások
testséma és térbeli orientációs zavar
haránt bokaizom süllyedés
Központi idegrendszeri sérülésbıl adódó mozgássérülések /Little-kór/
Túlmozgásos és indíték szegény ill. mozgásszegény tanulók magas száma

3 A mozgásnevelés, testnevelés színterei: nevelési programban részletezve!
4. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése
Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fı célja

Az oktatás területén
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegırzı hatásának növelése, egészségmegırzı
szerepének népszerősítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
Minıségellenırzés
(Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minısítése).
Minıségbiztosítás
Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító
szerepének tudatosítása. (A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos alkalmazásához
szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti ismeretek folyamatos
népszerősítése, készség szintjéig gyakoroltatása).
Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének lehetıségei

Erınléten az egyén fizikai, pszichikai összetevıjét értjük, melyet
mindenekelıtt az állóképesség, az erı és a gyorsaság, a velük
kapcsolatos pszichikai tulajdonságok határoznak meg.
Az erınlét két legfıbb teljesítmény-meghatározó tényezıje tartalmi és metodikai
szempontból a koordinációs és a kondicionális képességek. A koordinációs képességek
fejlesztése lényegében az ügyesség edzése. A koordinációs képességek fejlesztésével, a
végsı soron, a mozgás végrehajtásának és gazdaságosságának pontosságát javíthatjuk. A
koordinációs képességek fejlıdése egyébként szoros összefüggésben van a kondicionális
képességek fejlıdésével.
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Koordinációs képességek

A biológiai fejlıdés által biztosított „fejlesztési optimum” szakaszai
Koordinációs képességek
Mozgástanulási képességek
Mozgásszabályozási
képességek
Hallási és látási ingerekre
reagálás
Ritmusképesség
Tájékozódási képesség
Egyensúlyozási képesség

Életkor szakaszok (év)
Kiváló
Jó
10-11
15
11-12
14-18

Jó
7-9
7-10
7

8-9

10

7-8
7-11
9

9-10

11-12
12-14
12-13

10-11

Kiváló
16-18

(Forrás: Nádori L.: A motorikus képességek fejlesztésének elméleti és metodikai alapjai.)
Kondicionális képességek
A rendszeres testedzés hatására növekszik az izomrendszer teljesítménye, fejlıdik az izom
ereje, gyorsasága és állóképessége.

A kondicionális képességek edzéscél szerinti felosztási sémája
KONDICIONÁLIS
ERİ
Maximális

GYORSASÁG

Gyorserı

Erıállóképesség

Vágtaerı

Vágtaerıállóképesség

erı
Dinamikus
Ugróerı
Statikus
Dobóerı
Lövıerı
Ütıerı

Ugróerıállóképesség

Reakciógyorsaság

Aciklikus
gyorsaság

Ciklikus
gyorsaság

ÁLLÓKÉPESSÉG

HAJLÉKONYSÁ
G

Alap

Általános

Speciális

Aktív

Rövididejő
állóképesség

Passzív
Speciális

Dobóerıállóképesség

Közepes
idejő
állóképesség

Lövıerıállóképesség

Hosszúidejő
állóképesség

Ütıerıállóképesség

Vágtaállóképesség

Statikus
Dinamikus

Gyorsasági
állóképesség
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Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A terhelhetıség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek
mérésére kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján elvégzett vizsgálatok
lehetıvé teszik az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos
rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerően is kifejezhetı
megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggı értelmezését, elemzését.
A teljesítmény-élettani paramétérek különbözıségének felfedése, lehetıséget ad az
egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerő megválasztásához.
Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott
követelményértékekhez viszonyítást.
Felfedi az egészség, a terhelhetıség szempontjából leglényegesebb kondicionális
képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetıvé teszi azok
mielıbbi tudatos felszámolását.
Objektíven és megbízhatóan tükrözi társadalmi és helyi szinten egy-egy programcsomag
az egyéni vagy csoportos foglalkozások hatására bekövetkezı változást.
A rendszeres idıszakos ellenırzés, folyamatos visszacsatolás jelent a hibák
kiküszöböléséhez.
Egy-egy edzésprogram befejezése után az elért teljesítmény értelmezése és elemzése:
- a kitőzött cél elérése (vagy el nem érése),
- az egyén fizikai állapotában bekövetkezett változás értelmezése pszichikai hatása miatt
nagymértékben fejleszti az akaratot, a fegyelmet, az önfegyelmet, az önismeretet, az
önbecsülést.
Összehasonlítási, viszonyítási lehetıségre ad, az azonos módszerrel, de pl. különbözı
földrajzi területen élı, tevékenykedı (dolgozó), különféle sportágakat őzı egyének
teljesítményeihez.
A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, ezen
ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben
hozzájárul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy
rendszeres fizikai aktivitásra szánt idı és anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az
egészség, a cselekvı-képesség és a jó közérzet egész életünk folyamán megmarad.
A fizikai fittség mérés során már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitőnnek
az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló eredményükkel a genetikailag
kiváló – testi, biológiai, fiziológiai – adottságokat öröklı sportolni vágyó fiatalok.
Ha már kisgyermekkortól elkezdjük a kondicionális képességek folyamatos, fokozatos
fejlesztését feltehetıen, valamennyi sportolni vágyó egészséges fiatal – különösebb
örökletes tényezık megléte nélkül is – szorgalommal, kitartással eljuthat, akár NB I-es
szintig is.
Ha az egyes sportágakban megismerjük a hazai és nemzetközileg jegyzett élsportolók
sportágra jellemzı általános fizikai teherbíró-képességének mértékét, valamint a
sportághoz szükséges speciális teljesítményszempontú fittség dimenzióit és azok
megkívánt szintjét, (mint elérendı célt) akkor a sportoló és az edzı számára ismertté
válik, hogy a kiválasztott sportágban, milyen szintre kell felfejleszteni a sportolni vágyó
fiatalok kondicionális állapotát az élsportolói szint eléréséig.
A fizikailag jól felkészített versenyzı – váratlan zavaró körülmény nélkül – nem csak a
verseny/mérkızés idıtartama, hanem az egész versenyidıszak alatt megbízható,
kiegyensúlyozott fizikai-pszichikai teljesítményt nyújt. A terhelhetıség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos fejlesztése és a megkívánt mértékő
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szinten tartása – egyéni és csapat sportágakban is – nagymértékben hozzájárulna ahhoz,
hogy az élsportolók több éven át tartó sportpályafutásuk alatt, különösebb egészség
károsodás nélkül végezzék a nagy fizikai terheléssel járó sportág specifikus edzéseket. A
jól felkészített versenyzıre az a jellemzı, hogy edzıje irányításával egyre tudatosabban
vesz részt edzései megtervezésében, saját sorsának irányításában, pontosan fel tudja mérni
saját teljesítményét, felkészültségét és ez elegendı önbizalmat ad ahhoz, hogy verseny
közben is maximális teljesítményt érjen el.
Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat
arra, hogy fizikai terhelhetısége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát
és hogyan tegye meg az elsı lépéseket.
A testnevelı által elvégzendı feladatok
Egységes minıség-ellenırzés
Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell mérni a
fizikai állapot minısítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért
eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a minısítést elvégezni.

Egységes minıségbiztosítás
Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén
mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni
kell azok mielıbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetıség biztosításával – a
tanárnak, a tanulónak és a szülınek – törekedni kell az egészséges létezés stabilabb
megtartását elısegítı „kell-szint” megtartására.

Folyamatos visszacsatolás
A tanulók aktív közremőködésével, a megtervezett foglalkozások
keretében végzett rendszeres testedzés hatásának elemzése. Az
elért változás nyomon követésének biztosítása: a tanár, a diák és a
szülı számára. (A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés
során a fiatalok önismeretének tárgyilagos önértékelésének,
akaratának és önbecsülésének fejlesztése.
Az 5-18 éves tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló próbarendszer
A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetıvé teszik a tanulók fejlıdése
során az alapvetı fizikai tulajdonságok mérését. A tesztek nem képezik a tantervek tartalmát,
és hogy a mérés célja megvalósuljon nem szabad azokat betanítani és gyakoroltatni. A
próbarendszert a tudományos kutatás eszközeinek is tekinthetjük a tanulók fizikai állapotának
vizsgálatához.
A próbarendszert két csoportba bontottuk: kötelezı és ajánlott tesztek.
A vizsgálatok megszervezése
- A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson
és a tanulóknak a testnevelı tanártól kapott motiváltságán múlik.
- A vizsgálatot a testnevelı tanár végzi az osztályban, de bárki végezheti, aki a tanulók testi
nevelésével foglalkozik, így más szakos tanárok is.
- A teszteket évente kétszer, a tanév elején és végén kell végeztetni.
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- A teszteket a kézikönyvben szereplı sorrendben kell elvégeztetni. Gyakorlatilag ez azt
jelenti, hogy az egyensúlyi teszt mindig a kezdı s az állóképességi futás az utolsó kell, hogy
legyen; a tanulóknak mindig megfelelı pihenési idıt kell hagyni a tesztek között.
- A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetıje tisztában legyen, miért
végeztetjük el a teszteket, és hogyan értelmezzük az eredményeket.
- Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell
lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hımérséklet, stb.)
- A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. Az értékelı
lapot 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik lap a gyermeké, hogy lássa, hol áll korábbi
teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és (amennyiben lehetséges) az országos átlaghoz képest.
A másik példány a szülıké, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeinket fizikai
fittségük fejlesztésére, a harmadik példány a központi adatfeldolgozónak kell megküldeni.
A motoros tesztek és végzésük ajánlott sorrendje
1. Egyensúlyi teszt
2. Végtagmozgás gyorsaságát mérı teszt: lapérintés
3. Hajlékonysági teszt: ülésben elırenyúlás (kötelezı)
4. Dinamikus láberıt mérı teszt: helybıl távolugrás (kötelezı)
5. Statikus erıt mérı teszt: kézi szorítóerı
6. Törzserıt mérı teszt: sit-up teszt, felülések (kötelezı)
7. Funkcionális karerıt mérı teszt: függés hajlított karral (kötelezı)
8. Futási sebességet, fürgeséget mérı teszt: 10x5m ingafutás
9. Kardio-respiratorikus állóképességi teszt:
a)
20m-es ingafutás (mindig utolsónak kell elvégezni, kötelezı)
b)
6 perces futás Cooper teszt – szerően (csak 5 évesek számára)
c)
12 perces futás- Cooper teszt
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5. 4 SNI tanulóink motorikus és fizikai képességének mérési eljárása
évfolya
mikor?
mit?
a mérést végzi
m
1. oszt.
1. 20 m futás
testnevelımáj.1-15
2. ingafutás 1’
gyógy1-3.
3. helybıl távol
pedagógus
oszt.
4. kislabda dobás
2.-3. oszt.
5. kétkezes alsó dobás
-szept.10-25
6.padon
-máj. 1-15
egyensúlyozás
testnevelı1. 6’-es futás
gyógy2. 50 m futás
szept. 10-25
3. ingafutás 2’
pedagógus
4-6.
máj. 1-15
4. helybıl távolugrás
oszt.
5. kislabda dobás
6. felülés 1’-ig
7. kétkezes dobás
hátra
2 kg-os med.
1. 12’-es futás
Testnevelı2. 50 m futás
gyógypedagógus
szept. 10-25
3. ingafutás 3’
7-12.
máj. 1-15
4. távolugrás
oszt.
nekifutással
5. kislabda dobás
6. felülés 1’-ig
7. kétkezes dobás
hátra
3 kg-os med.

dokumentum
1. összesítı
adatlap a mérés nyilván
tartásához
osztályonként
2. a gyógypedagógiai véleményben
a. fejlıdési lapban
1. összesítı
adatlap a mérés nyilván
tartásához
osztályonként
2. a gyógypedagógiai véleményben
a. fejlıdési lapban

visszacsatolás
-egyéni mozgás habilitációs tervek
célkitőzéseinek és feladatainak
meghatározásakor

-saját mozgásnevelési program
értékelése
-egyéni mozgás habilitációs tervek
célkitőzéseinek és feladatainak
meghatározásakor
-saját mozgásnevelési program
értékelése

1. összesítı
adatlap a mérés nyilván
tartásához
osztályonként

-egyéni mozgás habilitációs tervek
célkitőzéseinek és feladatainak
meghatározásakor

2. a gyógypedagógiai véleményben
a. fejlıdési lapban

-saját mozgásnevelési program
értékelése

A mérést a testnevelı tanárok végzik!
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5.6 Értékelı táblázatok (minden évfolyamra külön-külön) Csatolva: 1 db minta (1.o.)
1. oszt.
Név
Mérés Össz.
20 méter
Ingafutás
Helybıl
ideje
pont
futás
8m 1’
távol

Kétkezes alsó
dobás (1 kgos tömött
labdával)

Kislabda
dobás

Statikus
egyensúly
(felfordított
pad)

ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
ısz
tavasz
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Melléklet:
A fejlesztı iskolai oktatás fejlesztési területei és a fejlesztés feladatai
A fejlesztési program tartalma
1. Kommunikáció fejlesztése
Feladatok:
- bármely tanulói megnyilvánulás értelmes közlésként való értelmezése és annak testi
kommunikációval történı megválaszolása,
-

a tanulók és a nevelık közötti bizalmas, bensıséges kapcsolat kialakítása, a
kommunikáció iránti igény felkeltése és megerısítése,

-

a tanulók szükségleteinek kommunikációval kísért kielégítése, a gondozási
folyamatokban a pedagógiai és terápiás szempontok érvényesítése,

-

az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapi rutin helyzetekben
való tájékozódás elısegítése, a választás lehetıségének felkínálása, az igen-nem
elkülönítése és alkalmazása.

-

a nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság
nyelvi birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának
elıkészítése,

-

alternatív és augmentatív kommunikációs lehetıségek feltárása, a kommunikációs
eszköztár egyénre szabott kiválasztása,

-

a tanulók egymás közötti kommunikációjának ösztönzése,

-

a tágabb környezetben való kommunikáció megtanulása.

2. Mozgásnevelésfejlesztés
Feladatok:
-

a testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése, az önálló cselekvés ösztönzése

-

a szenzomotoros területen kialakult fejlıdési elmaradások pótlása

-

deformitások, kontraktúrák megelızése, korrekciója

-

mozgásterjedelem fenntartása, tónus normalizálása

-

helytelen testtartás és testhelyzet megszőntetése, kóros mozgásminták gátlása,

-

a mozgásfejlıdés elısegítése a fiziológiás mozgássor szem elıtt tartásával,

-

szem-kéz koordináció, kézhasználat, manipuláció motoros feltételeinek fejlesztése

-

a kommunikáció motoros feltételeinek javítása, fejlesztése.

-

mozgásélmény szerzése alternatív közegben
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3. Az érzékelés-észlelés, az értelem fejlesztése. (a dologi, emberi és természeti
világjelenségek megértése)
4.
Feladatok:
-

a szenzomotoros funkciók fejlesztése

-

a valóság ábrázolásának segítése, utánzása késztetés, szimbolikus játékok alkalmazása,
rajzolás, verbális (vagy AAK) önkifejezés

-

elemi gondolkodási funkciók fejlesztése

-

cselekvések logikai struktúrájának kialakítása, tér, az idı és a tartam, halmazok,
sorozatok elemi fogalmainak elsajátítása.

5. Kreativitásra, játékra, szabadidıs tevékenységre nevelés
Feladatok:
-

az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi mővészeti tapasztalatok
hozzáférhetıvé tétele, azok öröm forrásként való megtapasztalásának segítése,

-

Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi mővészi tevékenységek végzése és a közös
kreativitás élményeinek megtapasztalása.

6. Érzelmi és szociális nevelés, az „én” pozitív megtapasztalása, megnyílás a
közösség felé, a kommunikáció kultúrált formáinak elsajátítása
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók számára a szőkebb és tágabb közösségi
életben való részvétel az egyik legnehezebben teljesíthetı feladat.
Feladatok:
- az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és egyediségének
megtapasztalása,
-

az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának
támogatása,

-

kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének
megélése, a kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése,

-

a közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása,

-

a közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szőkebb és tágabb világ
kommunikációs normáinak megtanulása és gyakorlása.
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7. Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, az önállóság és önellátás
képességének elsajátítása, az emberi szükséglet kielégítés kultúrájának
megismerése
Feladatok:
- a kiválasztási folyamatok (vizelet és székletürítés) érzékeltetése, együttmőködés
kialakítása az ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás, katéterezés),
szobatisztaságra nevelés,
-

a testápolás mint örömet adó élmény, és a külsı segítség elfogadása, együttmőködés
kialakítása, a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és emberi világról
szerzett tapasztalatok biztosítása,

-

az öltözés, vetkızés tevékenységeiben való együttmőködés kialakítása és önállóságra
nevelés,

-

az étkezés tevékenységeiben való együttmőködés kialakítása és önállóságra nevelés,

-

az egészséges életmódra való igény belsıvé válása, az egészségtudatos tevékenységek
elınyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos problémák és feszültségek
feloldásában segítségadás.

A pedagógiai tartalom arányos megvalósulása intézményünkben:
- kommunikációs fejlesztés: 5 óra/hét
- mozgásfejlesztés:
5 óra/hét
- környezeti nevelés:
3 óra/hét
- szenzomotoros fejlesztés: 4 óra /hét
- játékra nevelés
és manuális fejlesztés:
3 óra/hét

Pedagógiai munka tervezése
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek sajátos nevelési és terápiás szükségleteibıl
adódóan nem lehet a nevelést és oktatást egységes szerkezetbe rendezni – sem a tananyag
struktúrája, sem tér és idıbeli elrendezése szempontjából.
A pedagógiai munka szakaszolása az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva a tartalmi
munka (tananyag) koncentrikus bıvülésével valósul meg, mindenkor szem elıtt tartva az
egyéni képességeket, szükségleteket.
Kiindulás a tanulók alapos ismerete
1./ Pedagógiai felmérés
•

a gyermek készségeinek, képességeinek, szükségleteinek feltérképezése,
intézményünkben ennek eszköze a TARC-felmérés. Ezt minden tanulónál évente
elvégezzük a tanév elején
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2./ Egyéni nevelési-, oktatási-, fejlesztési terv
•

rövid és hosszú távú célkitőzések megfogalmazása, a pedagógiai felmérés
figyelembevételével.

3./ Éves terv
• a fejlesztı iskolai oktatás tartalmának tematikus tervezése az adott tanévre
vonatkozóan
4./ Heti terv
• a rendszeresen ismétlıdı tevékenységek mellett tartalmazza a tematikus tervezés
alapján kitőzött tartalmi egységek feldolgozását.
• tartalmazza a csoportos és egyéni foglalkozások rendjét.
5./ Napirend
8.00-8.30
8.10-8.55
9.05-9.50
9.50-10.10
10.10-10.55
11.05-11.50
12.00-12.30.
12.40-13.20
13.20-14.00
14.00-tól

Gyermekek érkezése
„Reggeli kör” –tanítási óra
Tanítási óra
Tízóraizás,
önkiszolgálási
tevékenységek
Séta, levegızés
Tanítási óra
Ebéd,önkiszolgálási
tevékenységek
Csendes pihenı
Délutáni foglalkozások
Gyermekek hazautazása

6./ Terápiás eljárások
Alkalmazott terápiák:
-komplex gyógypedagógiai fejlesztés, -konduktív terápia, -AAK kommunikáció, -gyógytorna,
- Bobath-módszer, -Ayeres terápia, zeneterápia, -beszédhabilitáció,- gyógypedagógiai
lovaglás, terápiás célú vízi foglalkozás
7./ A tanulók értékelése
A gyermek állapotának és fejlıdésének félévi és év végi írásbeli, szöveges értékelése e célra
kidolgozott értékelı füzetben történik. Év végén a tanulók szöveges értékeléssel ellátott
iskolai bizonyítványt kapnak. A gyermekek fejlıdésérıl minden tanév végén pedagógiai
szakvélemény készül.
8./ Gyermekszállítás rendje
Az intézmény mikrobuszával – a szülıi igényeket felmérve – a hódmezıvásárhelyi
gyermekeket be- és hazaszállítjuk. Eddigi tapasztalataink alapján nem minden család igényli a
gyermekszállítás szolgáltatást, vannak szülık, akik maguk kívánják ezt megoldani.
Természetesen ezt tiszteletben tartjuk.
9./ Gyermekétkeztetés rendje
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Intézményünk saját fızıkonyhával rendelkezik, így a gyermekétkeztetést helyben biztosítjuk.
Szükség esetébn a pépesítést, illetve az orvos által elıírt diétás étrend megoldható. A napi egy
fıétkezést további egy segítı létszámmal erısítjük.
10./ Bekapcsolódás az intézmény hagyomány rendszerébe
A fejlesztı iskolai csoport intézményünk szerves részeként, a többi csoportunkkal azonos
esélyekkel és lehetıségekkel mőködne, így a súlyosan-, halmozottan sérült gyermekek is
részesei lesznek a pedagógiai Programunkban meghatározott hagyományos közösségi
rendezvényeinknek, pl. mősoros tanévzáró-, ill. tanévzáró ünnepély. „Mozgásélmény”
sportnap, Mikulás, Betlehemes mősor, Farsang, környezetvédelmi programunkhoz kötıdı
„Jeles nap.”
11./ Szülıi kapcsolattartás
-Tanévnyitó, félévi és év végi szülıi értekezlet. – igény szerint napi személyes kapcsolattartás
(telefonon, és elektronikus levél formájában), nyílt órák látogatásának állandó lehetısége,
elızetes egyeztetés alapján, - bemutató foglalkozások, - az egyéni fejlesztési tervek közös
kialakítása, - gyermeknapon: „Együtt könnyebb” családi nap, -szülıklub szervezése,
találkozások kéthavonta, szülık számára kölcsönözhetı szakirodalom biztosítása.
12./ Minıségfejlesztési program érvényesülése
A fenti célok elérése érdekében Csongrád Megye Önkormányzata közoktatási
intézményünkkel kapcsolatban a következı konkrét feladatokat fogalmazza meg:
„Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igénybıl eredı, hátrányok csökkentését
szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb
végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére.”
Ennek érdekében 2004. szeptember 1- tıl minıségirányítási rendszert vezetett be és mőködtet,
amelynek érvényessége a 2006. szeptember 1-tıl mőködtetett FIOK feladatra is kiterjed.
13./ Pedagógiai dokumentációk
A fejlesztı iskolai csoportok számára még nem áll rendelkezésre központilag kiadott
csoportnapló nyomtatvány. A jelenlegi kínálatból az
-Saját kidolgozású csoportnapló
-Egyéni fejlesztési tervek melléklet szerint.
-Éves munkaterv, hetitervek
A sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzıi
Forrás: Fogyatékos Tanulók Oktatásának Tantervi Irányelvei:
o a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló személyiség fejlıdését akadályozza a
maradandó agyi károsodás, a tartós testi-lelki állapotváltozás.
o mindezek konkrétan is megfigyelhetı és mérhetı fejlıdésbeli elmaradást okoznak ép
kortársaikhoz viszonyítva.
o a nevelhetıség szempontjából nagyon eltérı egyéni adottságok miatt fejlesztésükben
egyénenként is eltérı nevelési – oktatási igények és szükségletek jelentkeznek.
o az általános nevelhetıséget – az agyi károsodás, a tartós testi – lelki állapotváltozás
mellett – befolyásolhatja az ingerszegény környezet.
o a felsoroltak együttesen, az értelmi fogyatékossághoz társuló személyiség változásokat
is okozhatnak. A tanulók eredményes fejlesztése folyamatos, egymásra épülı
gyógypedagógiai segítségnyújtást igényel, együttmőködve a szülıi házzal.
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o

o

a nevelésnek elsıdlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, valamint a
pszichés funkció fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítani. Mindezeket
a gyógypedagógiai eszközrendszerével kell elérni.
optimális fejlesztés csak az egész életre szóló védı, irányító, de az önálló
személyiséget is kibontakoztató neveléssel biztosítható, amely törekszik képességeik
maximumának elérésére. A gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók
pozitív tulajdonságaira, érzelmi kötıdéseik gazdagságára. A képességelınyök
folyamatos fejlesztésének, aktivizálásának valamennyi nevelési helyzetben
érvényesülnie kell.

A sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott tanuló iskolai fejlesztésében
jellegzetes nevelési és tanulási nehézségek jelentkezhetnek:
-

-

-

-

-

-

-

a középsúlyos értelmi fogyatékosok tanulási folyamatában fellelhetı mennyiségi és
minıségi különbségek miatt a többségi iskoláztatás általános rendjébe nem tudnak
beilleszkedni.
az értelmi funkciók fejlıdésének sajátossága miatt az ismeretszerzés, a feldolgozás és
alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra szorulnak. A
szenzorikus és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak, ezért képi
szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel mutatható fel
eredményesebb fejlesztés.
tanulásukban, ismeretszerzésükben rövid idejő odafordulás, tevékenységi kedv
tapasztalható. A figyelemkoncentráció zavara miatt a külsı ingerek könnyen eltérítik
ıket. A verbális tanulás nagyon nehezen alakul ki.
a tanulási tempó, a bevésés jelentıs változása, a bizonytalan megırzés, a pontatlan
felidézés miatt a fejlesztésnél több idıre és sok gyakorlásra van szükség.
erısen kötıdnek a tanulási helyzetekhez, szokásokhoz, személyekhez. A tanultakat
gyakran csak konkrét gyakorlati helyzetben tudják alkalmazni.
a szociális képességek területén jelentkezı akadályozottságok (pl. a normakövetés
képességének zavara, kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem
hiánya, kommunikációs zavarok) fejlesztésükben, nevelésükben további nehezítı
tényezık.
a fejlesztést sok eseten külsı tényezık is nehezíthetik (hospitalizáció, helytelen szülıi
magatartás, a diszharmónikus személyiségfejlıdés következményeként fellépı
magatartászavar stb.) Ezekben az esetekben különös hangsúlyt kap az egyéni
megsegítés.
az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek pl.
érzékszervek mőködési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentıs mértékben
befolyásolják az egész személyiség fejlıdését. A pedagógiai folyamat során tág teret
kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra.
a nagymértékő egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén.
Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési
programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások, különféle terápiák) oldható meg optimálisan.
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Napirend

Idıpont

Tartalom, tevékenység

Cél

Feladatok

Eszköz

Érkezés az
iskolába

Konvencionális viselkedési formák

Üdvözlések

Verbális, mimika, gesztusok

„Reggeli kör”

Kommunikációs fejlesztés

Motiválás, közösségi érzés alakítása,
Önkifejezés és interakció, bizalmas,
bensıséges kapcsolatok, kommunikációs
igény felkeltése, a kommunikáció
folyamatossága

Játékeszközök,
ritmushangszerek, testi
kommunikációs eszközök

Testséma alakítása, téri viszonylatok
megélése.
Aktivitás felkeltése, motoros válaszadás
ösztönzése, fej, végtagok célirányos
mozgásának alakítása.
Kézhasználat alakítása.
Beszédszervek funkciójának alakítása.
Testi higiénére való igény felkeltése,
folyamatossága.
Tisztálkodási folyamatok rendszeressé
tétele, egészséges életmód alakítása.
Étel elfogyasztásakor együttmőködés,
önállóság alakítása. Étkezési szokások
kialakítása.

Mozgás rehabilitációs terem
eszközei: ayres eszközök,
terápiás labdák, konduktív
pedagógia eszközei.

8.00 8.20

8.20. –
9.05

9.05 –
9.50

9.50 –
10.20

Mozgásfejlesztés – Hely- és helyzetváltoztatás tanulása,
konduktív
önálló cselekvések végzése
pedagógia

Tízóraizás

Önellátás, étkezés területén minél
nagyobb önállóság elérése.
Személyi függıség és kiszolgáltatottság
csökkentése.

Fürdıszoba berendezése,
pelenkázó helyiség, szappan,
törölközı, tálcák, törlıkendı.
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Testi egészség biztosítása
Tágabb környezet megismerése.
Természeti jelenségek megismerése.
10.20 –
11.05

11.0511.50

12.0012.45

Levegızés
(lehetıség szerint)

Egyéni, és
csoportos
fejlesztés

Ebéd

A növendékek egyéni szükségleteinek
megfelelıen az érzékelés-észlelés,
gondolkodás fejlesztése, a valóság
kognitív birtokba vétele, zenei
élmények megélése.
Testi egészség biztosítása.
Étkezéssel kapcsolatos tisztálkodási
igény kiépítése.
Kulturált étkezési szokások kialakulása.
Tisztálkodásban, étkezésben elérhetı
önállóság kialakulása. Száj, fogak tisztán
tartási igényének kiépítése.

Ruházattal, öltözködéssel kapcsolatos
ismeretek bıvítése. Öltözésnél
együttmőködés, önállóság fejlesztése. Az
iskola és környéke megismerése.
Idıjárás, a természet változásainak
észrevétele.
Az élıvilág jelenségeinek észrevétele,
megismerése.
A szenzoros funkciók fejlesztése,
vizuális, auditív, taktilis, kinesztétikus,
vibratórikus , ízleléssel össszefüggı
ingerek adagolása.
A szenzoros és motoros mőködések
összekapcsolása. A gondolkodás
fejlıdése érdekében manuális és kognitív
feladatok.

Kézmosásnál együttmőködés. Esztétikai
érzék fejlesztése, a terítés megfigyeltetése,
Étellel kapcsolatos elemi ismeretek,
érzékszervi ingerek adása. Ételek
elfogyasztásának megkedveltetése
Lehetıség szerinti önálló étkezés
alakítása.
Törekvés a tiszta étkezésre. Fogmosásnál
együttmőködés kialakítása.

Az iskola udvara, utcai
környezet, iskolai
helyiségek, környezı
objektumok.

Bazális stimuláció eszközei
Játékeszközök,
gondolkodásfejlesztı
játékok, egyszerő zenei
eszközök.

Fürdıszoba berendezése,
edények, terítık, törlık,
evıeszközök , fogmosó
felszerelés.
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12.4513.30

Csendes pihenı,
relaxáció

13.3015.00

Egyéni és
csoportos
fejlesztés

15.00 –

Hazautazás

Aki nem alszik, azzal csendes foglalkozás
– manuális tevékenység -

Ceruza, csendes játék
eszközök.

Kreativitásra, játékra, szabadidıs
tevékenységre nevelés.

Elemi esztétikai élmények adása.
Érzelmi élet gazdagítása.
Elemi mővészi alkotások létrehozása
segítséggel.

Papír- és textil eszközök,
bábok, képeskönyvek,
játéktárgyak.

Közlekedési élmények szerzése

Utazással kapcsolatos elemi viselkedési
szokások kialakítása.

Mikrobusz
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Kiegészítı napirend
İszi és tavaszi idényben lovaglás és vízi foglalkozás terápiás céllal

Idıpont

Tartalom,
tevékenység
1. / Lovas foglalkozás

Szerda
10.2011.05

Cél

Lovon segítséggel Félelemérzet csökkentése
ülve körben járás Biztonságérzet fejlıdése
Mozgó élı testtel kontaktus teremtése
Hangulati orientálás
Egyensúlyérzék fejlesztése
Testvázlat alakulása
Beszéd beindításához segítés

Feladatok

Eszköz

Ismerkedés a lóval, körülményekkel, elemi Lovas udvar, ló, terapeuta,
kapcsolatteremtés
lószerszámok, segítık,
célszerő játéktárgyak
Együttmőködés kialakítása a lóra
felültetéskor.
Lovon ülés kialakulásának elısegítése,
kapaszkodás alakítása a ló álló
helyzetében, majd mozgásban. Az önálló
lovon ülés elérése egyéni adottságok
szerint, álló helyzetben és mozgásban.

2./ Vízi foglalkozás
Péntek
8.00.10.00

A víz kedvezı
hatásainak
kihasználása

A víz megszerettetése, örömteli, célszerő A vízhez szoktatás különbözı lépéseinek
tartózkodás a vízben, a dinamikus
betartásával a statikus és dinamikus
mozgások fejlıdése.
mozgások fejlesztése.

Uszoda, úszásoktató,
terapeuta, konduktor,
segítık, célszerő
játéktárgyak, egyszerő
úszást segítı eszközök.
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Hetirend

Hétfı

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-8.20

Érkezés







8.20-9.05





Egyéni és
kiscsop.fogl.




Vízi foglalkozás

9.50-10.20


„Reggeli kör”
az elızı napi események megbeszélése, heti téma

Hely- és helyzetváltoztatás
(konduktor)

Önellátás-tízórai- testi higiénia

8.00-10.45
Érkezés az uszodába
Vízi foglalkozás



10.20-11.05

Levegızés: környezetünk megismerése



11.05-11.50

Egyéni és kiscsop.foglalkozások

12.00-12.45

Hazautazás
uszonnázás
10.45-11.30 Egyéni
és kiscsop.fogl.
11.30.-12.15
Ebéd (önellátás testi
higiénia)
12.30
Hazautazás

9.05-9.50





külsı helyszín:
lovaglás terápia




Önellátás- ebéd- testi higiénia







12.45-13.30

Pihenıidı, relaxálás







13.30-14.15

Egyéni, csop.fejl.







14.15-15.00

Egyéni fejl.







15.00-

Hazautazás
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További mellékletek:
1. „Add a kezed” óvodai program adaptált változata.
2. Fejlesztı iskola rehabilitációs és pedagógiai programja
3. Tantárgyak, óraszámok, tartalmak, követelmények 1-8. osztály
4. Kerettanterv a pervazív fejlıdési zavarban szenvedı autista/autisztikus gyermekek
számára – Autizmus Alapítvány Kerettanterve
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Rigó Alajos tagintézmény és a Csongrádi tagintézmény
Intézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza azokat az értékeket és célokat, amelyek
alapján a nevelı-oktató munka folyik.
Helyi tantervünkben konkrétan jelöljük hogyan, hová, s meddig kívánjuk eljuttatni
tanulóinkat és mindebben milyen jellegő ismeretekre, képességekre, magatartásformákra van
szükség.
Intézményünkben a 8 évfolyamos általános iskolához csatlakozik a speciális szakiskolában az
alapmőveltségi vizsgára is felkészítı 9. és 10. évfolyam. A szakiskola második szakaszában
egyrészt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása, másrészt a
feltételek megteremtésével az OKJ szerinti szakképesítés elsajátítására, megszerzésére nyílik
lehetıség.

Általános elvek
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezıen biztosítandó pedagógiai feltételeit a Közoktatásról
szóló 1993.évi LXXIX. törvény foglalja össze. Az általánosan kötelezı feltételeket a
fogyatékos gyermekek sajátosságaihoz igazodva több területen módosítja, illetve kiegészíti
olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani és hozzáférhetıvé kell tenni a
számukra.
-

-

-

A Nemzeti Alaptanterv a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának
alapdokumentuma, meghatározza az iskolai nevelés-oktatás közös értékeit. A sajátos
nevelési igényő tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat kell alapul venni.
A fogyatékos tanulók nevelésének és oktatásának szabályozása magába foglalja a
fejlesztés tartalmát, követelményeit, kijelöli az iskolában elsajátítható tudást és a
kialakítandó képességeket. Biztosítja, hogy a fogyatékos gyermekek többsége is
elsajátíthassa a kultúra leglényegesebb ismereteit.
A sajátos nevelési igényő gyermekeket nevelı oktató intézmények Pedagógiai Programjuk
és Helyi Tantervük készítésénél figyelembe veszik:
o a közoktatási törvény rájuk vonatkozó elıírásait, a rájuk vonatkozó
kerettanterveket, a nevelés és oktatás helyi célkitőzéseit és lehetıségeit, a
szülık és a fenntartók iskolai neveléssel kapcsolatos elvárásait és az általuk
nevelt tanulók sajátosságait egyaránt.

1. Tantárgyak, kötelezı és választható tanórai foglalkozások (óraterv,
tananyag, minimális követelmények)
I.1. Óvoda
Az irányelv célja:
Az irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény
összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy:
- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlıdési üteméhez
- fejlesztésük a számukra megfelelı területeken valósuljon meg
- a sajátos nevelési igényő gyermekeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl,
- a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztı terápiák programjai váljanak az óvodák
nevelési programjainak tartalmi elemeivé.
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Az irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerhez tartozó
óvodákban, óvodai csoportokban, és a sajátos nevelési igényő gyermekek többiekkel együtt –
integráltan- megvalósuló óvodai nevelésre.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodákban történı együttnevelés –az illetékes szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével- minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.
Az óvodai nevelés, fejlesztés céljai:
Tagintézményeink a székhely intézmény középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelı
gyógypedagógiai óvodájában alkalmazott programot vette át. Az OKI által minısített „Add a
kezed” nevő programot, melyet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola
Gyakorló Óvodája készített.
E program fejlesztési feladatai:
Az SNI gyermekek az óvodába lépéskor igen heterogén képet mutatnak. Az eltérések az
életkorban, a fejlettségi szintben, a fogyatékosság súlyosságában, típusában, a gyermek
elızetes életében, családi vagy elızı intézményes nevelésében gyökereznek. Közös vonásuk
azonban, hogy fejlıdésük lelassult, s a mennyiségi eltérésen túl minıségi eltérés
tapasztalható. Az alacsony pszichés aktivizációs szint miatt minden területen nehezebben
induló, lassabb fejlıdést mutatnak. Gyakran motiváció szegények.
Míg a problémamentesen fejlıdı gyermek egyenletes tempóban nagyobb lépcsıfokokon át jut
el a célig, addig az értelmi fogyatékos gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsıfok
megmászásával, kis lépésekkel, sok-sok gyakorlás után közelíti meg a célt, saját
lehetıségeinek csúcsát.
Szorosan együttmőködve a családdal célzottan igyekszik a pedagógus kihasználni azokat az
idıpontokat, amikor bizonyos funkciók érése „szenzibilis fázisban” van.
Az optimális fejlesztés a transzferhatás következtében az egész személyiségre hat, a gyermek
pszichomotoros fejlesztését szolgálja. Így nem egymástól elkülönült funkció tréning zajlik,
hanem egyidejőleg több funkció fejlıdését segíti a komplex környezet.
A szociális tanulás támogatása közben figyelembe veszi a program a különbözı funkciók
egymásra épülését, hogy sikerélményt biztosítson a gyermekeknek, s hogy a tanítási technikák
könnyen érthetıek, elsajátíthatók legyenek.
A „tanulás” akkor hatékony, ha a gyermek érzi a biztonságot, ha tudja, hogy a környezete İt
elfogadja, megérti.
Három „alapelvnek” kell érvényesülni:
„Ölelj át, „Tegyél le”, „Segíts, hogy egyedül csinálhassam!”
Ez jelenti egyrészt az életkorpecifikus, illetve fejlettségi szerinti önállósulási folyamataik
állomásait, másrészt azt, hogy a sérült gyermek is elsısorban gyermek, akinek szüksége van a
bizalomteljes szeretetre, elfogadásra, de a túlzott óvó-védı szeretet gátja lehet az
önállósulásnak.
Így meg kell tanulni, elengedni, letenni a gyereket, örülni az elsı önálló kísérleteknek, s ezt
elı kell segíteni, illetve szükségleteit oly módon figyelembe venni, hogy a napirendben
legyenek a pihenést, nyugalmat biztosító idık, fázisok, ahol azt csinál, amit akar –
természetesen a felnıtt felügyelete mellett.
Miután a spontán tanulás is sérült, gyakran hiányzik a természetes kíváncsiság belılük,
tudatosan kell kiépíteni a tanulási helyzeteket.
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Meg kell tanulniuk a multiszezonális közvetlen tapasztalatszerzéssel (összes érzékszerv
bevonásával) a helyes érzékelést, észlelést, mint a magasabb mentális folyamatok
kialakulásának elsı lépcsıfokát.
Az észleléssel igen szoros kapcsolatban van a megismerés folyamatában az emlékezet és
figyelem, hisz csak azt tudják felidézni, amire emlékeznek, az emlékezet pedig függ a
figyelemtıl.
A nagy mozgásigényre, a tevékenység érzelem-vezéreltségre, a viszonylag jó
utánzóképességre, a felnıtt központúságra támaszkodva lehet eredményt elérni.
A gyermeki személyiség fejlıdése szempontjából, a legfontosabb tevékenységformára, a
játékra épülhet a pedagógiai munka, bármilyen képességfejlesztés: legyen az mozgásnevelés,
pszichomotoros- vagy nyelvi-kommunikációs fejlesztés.
A játék nincs ellentétben a tanulással, sıt megalapozza azt. Játék közben a gyermek tanul:
- szociális szerepet
- érzelmeket,
- motivumokat,
- beállítódást,
- a környezet személyi és tárgyi világának elsajátítását.
Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerő csoportos és egyéni
képességefejlesztı munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek
tevékenység szükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás
feltételeit biztosítva kell elérni, hogy óvodások:
- érezzék magukat biztonságban a szeretetteljes légkörő közösségben
- testi, szociális, értelmi képességeik egyaránt fejlıdjenek;
- tudjanak utánozni;
- tudjanak egymással és egymás mellett tevékenykedni, a felnıtt irányítását elfogadni;
- használják adekvátan a játékeszközöket, játékban legyenek kitartóak, vigyázzanak
játékukra, ismerjék azok helyét;
- értsék az egyszerő –alkalmanként gesztussal kísért- verbális utasításokat, azokat
hajtsák végre;
- fejlettségi szintjüknek megfelelıen tudjanak kommunikálni;
- kívánságukat, kérésüket szükségleteiket tudják közölni;
- használjanak nonverbális jelzéseket is;
- sokrétő tapasztalatokat szerezzenek közvetlen környezetükrıl, tudjanak abban
tájékozódni. Ismerjék meg a környezetet tárgyait, azok tulajdonságait;
- tudjanak rövid ideig feladathelyzetben maradni, figyelmüket egy adott tevékenységre
irányítani;
- alakuljon önállóságuk az elemi tisztálkodás, öltözés, vetkızés, étkezés, WC-használat
terén. Ha kell fogadjanak el és kérjenek segítséget;
- mozgásuk legyen viszonylag összerendezett, harmonikus;
- igényeljék a rendszeres mozgást, tevékenyen vegyenek részt mozgásos játékokban;
- tudjanak különbözı anyagokkal ügyesen manipulálni, alakuljon ki az ábrázolás igénye
bennük;
- szívesen hallgassanak rövid mesét, verset. Tudjanak életkoruknak, fejlettségi
szintjüknek megfelelı dalokat, verseket, mondókákat;
- ismerjék az alapvetı viselkedési szokásokat, tudjanak köszönni, kérni, kívánni stb.
Tudjanak elemi szabályokhoz alkalmazkodni, elemi munkát végezni.
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Foglalkoztatási formák a gyógypedagógiai óvodában:
A foglalkozás neve:
Anyanyelvi nevelés
Mozgásfejlesztés
Vizuomotoros fejlesztés
Játékra nevelés
Habilitációs fejlesztés:
- egyéni fejlesztés
Összesen:
-

-

-

-

-

-

Heti foglalkozásszám:
5
5
3
2
5
20

Szervezési forma:
csoportos, egyéni
csoportos
csoportos, egyéni
csoportos, egyéni
egyéni
csoportos

Önkiszolgálásra nevelés: feladatai a tisztálkodás, öltözés, vetkızés, egyszerő
munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra nevelni az
óvodás gyermeket. Az önkiszolgálás nem önálló foglalkozásként, hanem valamennyi
foglalkozásba és óvodai tevékenységbe ágyazott alapvetı kompetenciaként valósul
meg.
Mozgásfejlesztés az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok a
mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot
elısegítése.
Anyanyelvi nevelés kettıs feladata: a beszéd megértés fejlesztése, az akítv beszéd
indítása, fejlesztése, illetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden
érzékszerv egyidejő bevonásával a szőkebb környezet megismertetése. Egyszerő
mesék, versek, mondókák megtanítása.
A vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma
fejlesztése a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alakháttér felismerı képesség
fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az
ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése.
Játékra nevelés: az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és
elemi szerepjátékok ismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása
énekes-verses népi játékok játszása.
Egyéni fejlesztés: az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelı képességfejlesztés.
A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességő gyermek egyénre szabott
terápiáját is jelenti. A zenei nevelés anyaga részben az egyéni korrekció keretén belül,
valamint az anyanyelvi nevelés és a mozgásfejlesztés foglalkozások anyagában
valósul meg.

Kiegészítı terápiák óvodánkban:
- logopédiai fejlesztés, beszédindítás
- egyéni szükséglet szerint konduktív terápia, alapozó terápia
Foglalkozásterv az óvodában:

Az OKI által minısített Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola Gyakorló
Gyógypedagógiai Óvodája által kidolgozott „Add a kezed” gyógypedagógiai óvodai
programot helyileg is követhetınek tartjuk, azt adaptáltuk a továbbiakban jelzett
kiegészítésekkel és változtatásokkal.
A fıbb változtatások vonatkoznak:
- a foglalkozási tervre
- a napirendre
- az óvodáztatási végi elvárásokra
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- a személyi ellátottságra
- alkalmazott speciális módszer és eszközrendszerre
A helyi tantervi változásokat az eredeti „Add a kezed” program megfelelı oldalának
tüköroldalán minden esetben jelezzük.
Az óvodában az 1999/2000-es tanévben vezettük be a fenti program adaptációját, mint helyi
tantervet (Irányelveket követıen korszerősítettük.
A programról az azóta eltelt tanévekben csak pozitív tapasztalatokat szereztünk, melyek az
óvodai nevelés hatékonyságát értékelı tanév végi beszámolókban kerültek dokumentálásra.

I.2. Általános iskola
Az Irányelv célja:
Az oktatás irányvonalát a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve
határozza meg, melynek célja:
o hogy a gyermeki sajátosságok a fogyatékos tanulóknál ugyanúgy összhangba
kerüljenek, mint más gyermekeknél,
o a fogyatékos tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl,
o fejlesztésük a számukra megfelelı tantárgyi területeken valósuljon meg,
o az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak fejlıdésük lehetséges
üteméhez,
o a fejlesztés, ha szükséges, az iskoláskor elıtti képességfejlıdés területeire is
kiterjedjen,
o és a rehabilitációs célú fejlesztı terápiák programjai az intézmények
pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé váljanak.
A célok megvalósulása érdekében meghatározza:
- A
nevelési
oktatási
tartalmak
módosításának,
elhagyásának,
egyszerősítésének illetve bıvítésének lehetıségét.
- A sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának
területeit. A nevelés, oktatás, fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékő
idıbeli kiterjesztésére való javaslatokat
1. A közös és általános értékek érvényesítése a helyi tantervben:
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóink egyedi sajátosságai sérüléseik nem teszik lehetıvé
teljes egészében a NAT által megjelölt követelményeknek, kompetenciáknak a kialakítását.
Ennek megfelelıen a fejlesztési követelményeket csak tanulóink egyéni igényeinek
figyelembevételével, lehetıségeikhez igazodva eltérésekkel és módosításokkal tudtuk
meghatározni.
A 243/2003. (XII.17) Kormányrendelet által módosult a Nemzeti Alaptanterv több része. A
202/2007 (VII.31.) OM rendelet elıírta, hogy az iskolák vizsgálják felül pedagógiai
programjukat és módosítsa annak tartalmát a NAT változásainak figyelembe vételével.
Az iskolai nevelés oktatás célja a kulcskompetenciák fejlesztése.
KULCSKOMPETENCIÁK:
Anyanyelvi kommunikáció:
Az anyanyelv az ismeretszerzés eszköze, fontos szerepe van az enyhe értelmi fogyatékosok
nevelésében, oktatásában. Fontos feladat:
- a tanulók kommunikációjának (beszéd, szókincs, tartalom, kifejezés) folyamatos
fejlesztésével csökkenteni az e téren mutatkozó hátrányaikat
- az írás-olvasás biztos elsajátítását, mely elengedhetetlen a felnıtt élethez,
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irodalmi ismeretek segítségével ismeretnyújtás a világról, az emberi létrıl, az
érzelmekrıl, segítve a személyiség, gondolkodás, érzelmi-, erkölcsi-, esztétikai érzék
fejlıdését
lehetıség az etnikai hovatartozáshoz használt nyelv gyakorlására

Idegen nyelvi kommunikáció:
A tanulók képességeinek függvényében a megszilárdító szakaszban lehetıséget biztosítunk az
idegen nyelv alapjainak elsajátítására.
Elemi szinten legyen képes különbséget tenni az anyanyelv és az idegen nyelv között.
Matematikai kompetencia:
A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetıség nyílik a környezı világ mennyiségi és
térbeli viszonyainak a felfedezésére, megismerésére. Olyan képességek fejlesztése is történik,
amely segítséget ad a tanulóknak más tantárgyakban illetve a mindennapi életben jelentkezı
problémák megoldásában Fontos feladat minél több –az önálló élethez szükséges- készség,
képesség fejlesztése:
- A számfogalom kialakítása, számokkal kapcsolatos mőveletek biztonsággal történı
elvégzésének az elsajátítása
- Gondolkodási mőveletek alkalmazása a matematika nyelvén a mindennapi
élethelyzetekben
- A pénz vásárlóértékének megtapasztalása, gyakorlati alkalmazása: takarékoskodás,
pénz beosztása stb.
- Gyakorlati mérések, számítások elvégzésének az elsajátítása
- Geometriai alakzatok ismerete, mértani szerkesztések elvégzése
Természettudományos kompetencia:
Az enyhe értelmi akadályozott gyermekek nevelésében-oktatásában fontos helye van a
természettudományos ismereteknek.
Feladatok:
- Tudatosítani a tanulókban, hogy az ember a természet része, felelıs a természeti
környezetért.
- A természeti környezeti világ teljes körő megismerése személyes tapasztalatokon
keresztül, a természethez való pozitív viszonyulás kialakítása
- Tudatosítani személyes felelısségét a természeti környezet értékeinek megóvása
érdekében. Ez a környezettel szembeni tudatos magatartás váljon életvitele részévé.
- Egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok elsajátítása, alkalmazása.
Digitális kompetencia:
A digitális kommunikáció használatának ismerete nagyon fontos rohamosan fejlıdı
világunkban. Feladatok:
- Az
alapvetı
informatikai
eszközrendszer
használatának
elsajátításával
esélyegyenlıség megteremtése.
- Digitális adatbázisokból történı adatszerzés illetve szolgáltatás megismerése
képességeik függvényében.
- A munkához, az önálló életvitelhez kapcsolódó elemi ismeretek nyújtása.
Hatékony önálló tanulás:
A tanulóknak megfelelı ismeretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy késıbb szakmát
tudjanak tanulni. Ennek érdekében fontos feladat, hogy az iskolában eltöltött évek alatt
folyamatosan fejlıdjön az ismeretszerzés képessége. A bevezetı és kezdı szakaszban történı
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tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése után az alapozó és fejlesztı szakaszban
tevıdik át a hangsúly az önálló tanulásra. Rendszeres házi feladatok adásával, órai önálló
feladatokkal igyekszünk elérni, hogy az önálló feladatmegoldásban, ismeretelsajátításban is
sikereket érjenek el tanulóink.
Igény kialakítása tanulóinkban az ismeretek folyamatos bıvítésére. Ismeretszerzés egyéb
formáinak elsajátítása, és a mindennapok során történı tudatos használata: könyvtár,
folyóiratok, elıadások, internet.
Szociális és állampolgári kompetencia:
Feladatok:
- állampolgári jogok és kötelességek megismerése és elsajátítása, az ismeretek
mindennapi életben történı alkalmazása (pl.: önmagával kapcsolatos hivatali ügyek
intézése)
- a társas viselkedés normarendszerének elsajátítása, magatartási szabályok megértése,
betartása
- nemzeti hagyományaink és kultúránk megismerése, értékeinek tisztelete
Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia:
Képességeik, lehetıségeik tükrében:
- Helyes önismeret, önbizalom kialakítása,
- Kialakítani a mindennapi életben kínálkozó lehetıségek felismerését
- A munkaerıpiacra történı bekerülés és megmaradás képességének kialakítása
- Megfelelı munkamagatartás kialakítása (megbízhatóság, pontosság, preicízitás,
kitartás), gyakorlat a munkavégzésben
Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség:
Hangsúlyt fektetünk:
- Olyan ismeretek és élmények nyújtására melyek hozzájárulnak képességeik
fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.
- Értékközvetítés a mővészeti alkotásokon keresztül
- Egyéni tehetségek felismerése, kreativitás kibontakoztatása, fejlesztése
- Esztétikus, harmonikus környezet iránt igény kialakítására. A mindennapi élete során
váljon igénnyé számára.
FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Énkép, önismeret:
Az egyén önmagáról alkotott képe, személyiségének tulajdonságai saját tevékenysége során
alakul ki. Éppen ezért elı kell segíteni, hogy az ismereteket ne mindig készen kapják, hanem
saját gyakorlati tevékenysége során fedezzék fel, tapasztalják meg az emberi értékeket.
Fokozatosan alakuljon ki énképük, önismeretük, legyenek tisztában saját lehetıségeikkel,
korlátaikkal.
Hon-és népismeret:
A tanulók ismerjék meg nemzeti kultúránk múltját, értékeit:
- kiemelkedı magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, mővészek, írók,
költık és sportolók tevékenységének ismerete
- a magyarság történelmének, hazánk földrajzának, irodalmának ismerete
- a tanulókat közvetlenül körülvevı környezet megismerése, megbecsülése,
hagyományai
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természeti, társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása
más földrészek népességének, kultúrájának elemi ismerete

Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra:
Európa a magyarság tágabb hazája.
- Közvetlen szomszédaink, valamint Európában élı más népek értékeinek,
hagyományainak megismerése, tisztelete
- Váljanak nyitottá és megértıvé a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások
iránt.
- Az Európai Unióval kapcsolatos alapvetı ismeretek (mely országok alkotják, miért és
mikor jött létre stb), tömegkommunikációs eszközökön keresztül kövessék
figyelemmel a fontosabb történéseket
Iskolánknak törekednie kell olyan nemzetközi kapcsolatok keresésére, amely lehetıséget
biztosít tanulóinknak más kultúrákkal kapcsolatos személyes tapasztalatszerzésre.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés:
Ismeretek nyújtásával a tanulókat képessé tenni a civil társadalom, lakóhely életében való
részvételre. Elısegítve ezzel a mindennapokban történı minél önállóbb boldogulásukat
Legyenek tisztában jogaikkal, kötelességeikkel. A tanulók sajátítsák el a társadalmi együttélés
szabályait, és minden körülmények között törekedjenek annak betartására.
Az állampolgári jogok gyakorlására való felkészítés.
Gazdasági nevelés:
Élethosszig tartó tanulással képes legyen alkalmazkodni a folyamatosan változó gazdasági
viszonyokhoz. való. Az iskolai nevelés oktatás célja, a tanulók felkészítése a gazdasági
folyamatokban –termelés, hasznosság, korszerő termelési technikák- való részvételre.
Környezettudatosságra nevelés:
A tanulók magatartásának, életvitelének alakítása annak érdekében, hogy képesek legyenek a
környezetmegóvásra, elısegítve ezzel az élı természet fennmaradását. Állomásai:
- A környezet sajátosságainak megismerése, értékeinek felismerése és megırzésére
törekvés.
- Alakítani kell a tanulók érzékenységét környezetük állapota iránt.
- Válságjelenségeket okozó tevékenységek megismerése gyakorlati példánkon
keresztül: környezetromboló tevékenységek elutasítása környezetkímélı magatartás
kialakítása.
- Tevékenyen kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megırzésébe.
A tanítás tanulása:
Az iskola átfogó nevelési, oktatási, fejlesztési feladata, hogy a gyermeket megtanítsa tanulni.
A tanulás ismeretszerzést, jártasságok, készségek kialakítását, képességfejlesztést jelent. A
pedagógusnak fontos szerepe van a tudás, az ismeretek iránti érdeklıdés felkeltésében és
fenntartásában. Minden tanuló számára biztosítani kell a szükségleteinek, fejlettségének
legjobban megfelelı tanulási technika elsajátítását. Az iskolában eltöltött idı alatt fokozatosan
kell rátérni az önálló tanulásra. A tanulókban ki kell alakítani, hogy tudjanak segítséget kérni,
és igénybe venni probléma esetén.
Testi és lelki egészség:
A felnövekvı nemzedék egészséges életmódra nevelése fontos feladat. Az iskolai nevelés,
oktatás során hangsúlyt kell fektetni az egészséges életvitellel kapcsolatos magatartásoknak,
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szokásoknak a kialakítására. Kiemelni a betegségek megelızésének a fontosságát, módját,
valamint az egészséges állapot értékként való tiszteletét, megırzésére törekvést egyaránt. Az
egészséget károsító tényezıket utasítsák el. A testi egészség, a komfortérzet stabil lelki
egyensúlyt biztosít.
Felkészülés a felnıtt lét szerepeire:
A felnıtt életre való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció melynek célja, hogy
segítse a továbbtanulást. Fontos, hogy megismerjék az összes számukra kínálkozó
továbbtanulási lehetıséget és ennek tükrében a legmegfelelıbb kiválasztására törekedjenek.
Személyes tapasztalatok segítségével ismereteket kell nyújtani a munka világáról.
A nevelés, oktatás folyamatába olyan mintaadás beépítése, amely a párkapcsolat
kialakításában pozitív szerepet játszik. Az eltérı nem megfelelı tiszteletére való nevelés. A
családon belül betöltött szerepeknek a megismerése. Tudatos családtervezés.
2. Általános fejlesztési követelmények, elvárt teljesítmények:
A NAT általános fejlesztési követelményeiben az 1–6. évfolyamig meghatározott
követelmények az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az iskolai képzés végére célul
tőzhetık.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók egyes csoportjainál a gyógypedagógiai eljárások
összessége gyorsabb ütemő fejlıdést, magasabb szintő fejleszthetıséget mutat, amely a
tanulási képességek módosulása ellenére lehetıvé teszi a kerettantervekben meghatározott
követelmények elérését a tantárgyi területek valamely részénél. A képezhetıség ezen
jellegzetes különbségei miatt az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelı intézmény nem
mondhat le teljesen az alapmőveltségi vizsgára történı felkészítésrıl azoknál a tanulóknál,
ahol erre esélyt lát.
Általánosan elvárt teljesítmények a képzési idı végére:
A sajátos nevelési igényő gyermekek speciális szükségletei befolyásolják, meghatározzák az
általános mőveltség tartalmát.
A nevelés-oktatás célja, hogy növendékeink az intézményben eltöltött évek alatt saját
fejlıdési lehetıségeik maximumára jussanak el. Korlátaikat is figyelembe véve legyenek
képesek harmonikus, értékes, egészséges, kulturált önálló életre. Legyenek képesek saját
mikro és makrokörnyezetükbe beilleszkedni, eligazodni.
Tanulásszervezési elvek:
- Tanulóink egyéni képességeit figyelembe kell venni, ezért a minimális teljesítmények
elérésére hosszabb idıt kell biztosítani. A minimális teljesítmények meghatározásánál
célszerő a közepesen teljesítı tanulásban akadályozott tanulók teljesítményét
figyelembe venni.
- Számolni kell az alul teljesítı tanulók egyéni fejlesztésével, és meg kell határozni a
felfelé történı differenciálás tartalmát, formáját, módját és követelményszintjét.
- Nagy figyelmet kell fordítani a követelmények egymásra épülésére és a
fokozatosságra. A követelmények teljesíthetısége érdekében megfelelı mennyiségő
gyakorlásra és ismétlésre van szükség.
- A megjelenı témákat elsajátíthatóságuk érdekében egyszerősíteni és tömöríteni
szükséges.
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3. A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztését átfogó területek
Tantárgyak – Szakaszok
NAT
mőveltségi
(részterületek)

területek
Bevezetı szakasz
1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Ember és társadalom
Matematika
Informatika
Ember a természetben
Ember és társadalom
Mővészetek
Ének-zene – tánc
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Ember és társadalom
Testnevelés és sport

2. évfolyam

Kezdı szakasz
3. évfolyam

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

Matematika
–

Matematika
Informatika

Környezetismeret

Környezetismeret

Ének-zene

Ének-zene – tánc

Rajz és kézmővesség

Rajz és kézmővesség

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport

Tantárgyak – Szakaszok
NAT mőveltségi területek
(részterületek)

Alapozó szakasz
5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Mővészetek – dráma
Élı idegen nyelv
Ember és társadalom
(hon- és népismeret)
Matematika
Informatika
Ember a természetben
(hon- és népismeret)
Földünk és környezetünk
Mővészetek

Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Emberismeret, etika

6. évfolyam

Fejlesztı szakasz
7. évfolyam

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom – dráma

Magyar nyelv és irodalom – dráma

–

Idegen nyelv
Történelem és társadalmi
ismeretek
(hon- és népismeret)
Matematika
Informatika
Természetismeret – Biológia,
egészségtan
Természetismeret – Fizika, kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz és médiaismeret
(mozgóképkultúra)
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Osztályfınöki

Történelem és társadalmi ismeretek
(hon- és népismeret)
Matematika
Informatika
Természetismeret
(hon- és népismeret)
Földrajz
Ének-zene – tánc
Rajz és kézmővesség
(vizuális kultúra)
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Osztályfınöki

4. A részletes fejlesztési követelmények, az elvárható minimális teljesítmények
OFFICINA BONA tantervcsalád (minısített gyógypedagógiai program)
- Dr. Janza Károlyné: Biológia, egészségtan
- Dr. Janza Károlyné-Vinczéné Bíró Etelka: Életvitel és gyakorlati ismeretek
- Dr. Janza Károlyné-Gulyás Jánosné: Ének-zene
- Dr. Janza Károlyné-Póta Mária: Fizika
- Dr. Janza Károlyné-Lehoczky János: Földrajz
- Dr. Janza Károlyné-dr. Salné Lengyel Mária: Idegen nyelv
- Dr. Janza Károlyné-Dr. Mikis Márta: Informatika
- Dr. Janza Károlyné-Dr. Csányi Csilla: Kémia
- Dr. Janza Károlyné: Környezetismeret
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- Dr. Janza Károlyné: Matematika
- Dr. Janza Károlyné-dr. Salné Lengyel Mária: Magyar nyelv és irodalom
- Dr. Janza Károlyné: Sándor Éva: Rajz és kézmővesség
- Dr. Janza Károlyné-Lehoczky János: Természetismeret
- Dr. Janza Károlyné-Vinczéné Bíró Etelka: Testnevelés és sport
- Dr. Janza Károlyné-Vinczéné Bíró Etelka: Történelem és társadalmi ismeretek
Ld.: Konsept-H Könyvkiadó által megjelentetett kötetekben.
5. Tantárgyak és óraszámok:
Tagintézményeinkben elıfordul, hogy kettes illetve hármas összevonású tanulócsoportokban
kerül megszervezésre az iskolai nevelés-oktatás. Ebben az esetben mindig az összevont
osztályfokok közül a legmagasabbnál meghatározott óraszámokat alkalmazzuk. A közvetlen
és a közvetett foglalkozások aránya kettes összevonásnál 50-50%, hármas összevonásnál
pedig 30-70%.

374

Tantágy

Évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Informatika
Történelem és társadalmi
ismeretek
Környezetismeret
Informatika és médiaismeret
Természetismeret
Biológia, egészségtan
Fizika-kémia
Földrajz
Ének-zene-tánc
Tánc és dráma
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Rajz és kézmővesség
Hon és népismeret
Testnevelés és sport
Osztályfınöki

Bevezetı szakasz
Kezdı szakasz
Alapozó szakasz
Fejlesztı szakasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
7
7
7
7
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

2

2

2

0,5

0,5

2

2

2
1

1
2
1

1
2
1

3

3

3

20

20

20

2

1

1,5

2
1

1,5
1,5
2
1

1,5
1,5
2
1

0,5

0,5

2
1

2
1

2
1

0,5

0,5

0,5

3
1
22,5

3
1
25

3
1
25

2,5
2

1

2

1
2,5
2
3
0,5
22,5

1
2,5
1,5
3
1
22,5

2
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6. Nem kötelezı, választható tanórai foglalkozások idıkerete, felhasználása
7.
„Az iskola a tanuló érdeklıdése, igénye szerint nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítı
ismeretek átadása céljából.” (Kt. 52§(7))
A nem kötelezı foglalkozások heti idıkerete:
Évfolyam:
Heti kötelezı óra
A nem kötelezı tanórai
foglalkozások mértéke:
1.-4. évfolyam
20
A kötelezı tanórai
foglalkozások 10%-a
5.-6. évfolyam
22,5
A kötelezı tanórai
foglalkozások 25%-a
7.-8. évfolyam
25
A kötelezı tanórai
foglalkozások 30%-a

Idıkerete órában:
2
5,625
7,5

Nem kötelezı tanórai foglalkozások intézményünkben:
- mindennapos testmozgás
- tömegsport
- szakkörök:
 kórus
 tánc
 technika
 sakk
 kerámia
 színjátszó
- könyvtári órák
8. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások
„A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevı nevelési-oktatási intézményekben a sajátos
nevelési igényő tanulók részére a meghatározott tanórai foglalkozásokon túl kötelezıt
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell
szervezni.” (Kt. 52§(6))
A kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozások
megszervezésének heti idıkerete:
Évfolyam
Heti kötelezı óra
Eü. és ped. célú Idıkerete órában
rehab. folg. mértéke:
1. évfolyam
20
15%
3
2. évfolyam
20
15%
3
3. évfolyam
20
15%
3
4. évfolyam
22,5
15%
3,375
5. évfolyam
22,5
15%
3,375
6. évfolyam
22,5
15%
3,375
7. évfolyam
25
15%
3,75
8. évfolyam
25
15%
3,75
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Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozások intézményünkben:
- Mozgásállapot javítására az alapozó terápia segítségével
A sajátos nevelési igényő gyermekek mozgásfejlıdése mind életkorban, mind a fejlıdés
minıségében eltér az átlagtól. Ezt a hátrányt csak célzott, pontos diagnózison alapuló
tematikus fejlesztéssel tudjuk kompenzálni.
Beszédállapot javítására, fejlesztésére a logopédiai foglalkozások segítségével
A kommunikációs kultúra fejlesztésének segítségével el kell érni, hogy gyermekink képesek
legyenek az önálló ismeretszerzésre, tudásuk gyarapítására, társadalmi érintkezési formák
betartására, az audiovizuális információk számukra is lényeges üzeneteinek befogadására,
értelmezésére.
9. Egyéni –egy-három tanuló részére szervezett- foglalkozásokra fordítható idıkeret
„Az általános iskolában, a középiskolában és a szakiskola kilencedik-tizedik éfvolyamán –ha az
igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni foglalkozások megtarátsához nagyobb idıkeretet
nem állapít meg osztályonként és hetente- a kötelezı és a nem kötelezı tanórai foglalkozás
megszervezésére és rendelkezésére álló órakereten felül, a meghatározott heti kötelezı tanórai
foglalkozások tizenkettı százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzető tanulók
felzárkóztatása, illetıleg az 1.-4. évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából.”
(Kt.52§(11)c)
Idıkerete:
Évfolyam

Heti kötelezı óra

Eü. és ped. célú
rehab. folg. mértéke:
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%

Idıkerete órában:

1. évfolyam
20
2,4
2. évfolyam
20
2,4
3. évfolyam
20
2,4
4. évfolyam
22,5
2,7
5. évfolyam
22,5
2,7
6. évfolyam
22,5
2,7
7. évfolyam
25
3
8. évfolyam
25
3
Iskolánkban:
- matematika és magyar és egyéb közismereti tárgyak tekintetében fejlesztı
foglalkozások felsı tagozaton (kiscsoportban osztályfınök vagy szaktanár által)
- 1.-4. évfolyam eredményes felkészítésére (matematika, magyar)
- autizmussal élı tanuló egyéni fejlesztésére
9. A tanórán kívüli foglalkozásokról
Mindennapos testedzés
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 52§ (9) szerint: „… Az iskola köteles
megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, …”
A rendszeres testmozgás a szellemi, testi fejlıdésre, valamint a társas kapcsolatok alakulására
egyaránt pozitívan hat. A rendszeres, változatos mozgáslehetıségek biztosítása mellett a
gyermekek megismerik a mozgás örömét. A mozgás adta sikerélmények gazdagítani fogják a
személyiségüket, harmonikusabbá teszik társas kapcsolataikat, és kialakítják a közösséghez való
tartozás igényét is.
Intézményünkben az általános iskolai osztályok számára heti három testnevelés óra biztosított.
Heti két alkalommal szervezünk tömegsport foglalkozásokat. Melynek alapvetı célja a
tehetséggondozás, az erınlét, az ügyesség, az állóképesség fejlesztése, a harmonikus
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összerendezett mozgás kialakítása. Egy-egy sportágban kiemelkedı tanulók versenyre történı
felkészítése is a tömegsport foglalkozásokon történik.
Minden tanulócsoport számára heti egy tanóra idıtartamban biztosított a játékos egészségfejlesztı
testedzés, melyet két részletben valósítanak meg a hét folyamán.
Szakkörök
Figyelembe véve tanulóink igényeit, érdeklıdését, és iskolánk adottságait, a nem kötelezı tanórai
foglalkozások keretében szakköröket biztosítunk tanulóink számára. A szakkörök tevékenységei a
tanórákon kívül rekedt mőveltségi anyag célzatosan rendezett egységeit kínálják,
képességfejlesztés, tehetséggondozás, a személyiség gazdagítása, a szociális kapcsolatok bıvítése
céljából.
Intézményünkben mőködı szakkörök:
 kórus
 tánc
 technika
 sakk
 kerámia
 színjátszó
Biztosítjuk tanulóink számára a hitélet gyakorlását. Heti 2X1 órában, a katolikus és a református
egyház is szervez foglalkozásokat intézményünkben.
A tanórán kívüli foglalkozások egyéb szervezeti formái
- Tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való felkészítés és részvétel
- Iskolai gyermeknap
- Rigó Gála
- Tanulmányi kirándulások

I.3. Fejlesztıiskola
Tagintézményünk a székhely intézményben 2006 óta sikeresen mőködı fejlesztı iskolai
programot veszi át.
A fejlesztı iskolai oktatás a súlyosan halmozottan fogyatékos, tanköteles korú gyermekek számára
szervezett –a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az
elért fejlıdési szakaszokat követı– egységes nevelési-oktatási-habilitációs folyamat.
A pedagógiai munka tervezése:
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek sajátos nevelési és terápiás szükségleteibıl
adódóan nem lehet a nevelést és oktatást egységes szerkezetbe rendezni – sem a tananyag
struktúrája, sem tér és idıbeli elrendezése szempontjából.
A pedagógiai munka szakaszolása az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva a tartalmi
munka(tananyag) koncentrikus bıvülésével valósul meg, mindenkor szem elıtt tartva az egyéni
képességeket, szükségleteket.
A nevelési-oktatás-fejlesztés teljes idıtartama egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs célú
foglalkozásnak minısül. Heti óraszáma: 20 óra.
A pedagógiai tartalom megvalósulása:






kommunikációs fejlesztés: 5 óra/hét
mozgásfejlesztés: 5 óra/hét
környezeti nevelés: 3 óra/hét
szenzomotoros fejlesztés: 4 óra/hét
játékra nevelés és manuális fejlesztés 3 óra/hét

Kiindulás a tanulók alapos ismerete.
1./Pedagógiai diagnosztizálás
Célja:
- feltérképezés, hogy mit tud a gyermek, hogyan tudja, mik a személyes szükségletei
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- a diagnosztizálást a következıképpen tervezzük:
2./Egyéni nevelési-oktatási-fejlesztési terv
Célja:
- hosszú távú célkitőzések megfogalmazása
3./ Éves terv
Célja:
- a csoport tevékenységeit tartalmazza
4./ Heti terv
Célja:
- a rendszerben ismétlıdı tevékenységek mellett tartalmazza a tematikus tervezés alapján
kitőzött tartalmi egységek feldolgozását
- tartalmazza a csoportos és egyéni foglalkozások rendjét
5./ Napirend
Célja:
- tartalmazza a naponta ismétlıdı tevékenységeket
6./Terápiás eljárások
Alkalmazott terápiák:
- komplex gyógypedagógiai fejlesztés, -AAK kommunikáció, Bobath-módszer, Ayres
terápia, zeneterápia, beszédhabilitáció, gyógypedagógiai lovaglás, konduktív terápia,
terápiás célú vízi foglalkozás
A tanulók értékelése:
A gyermek állapotának és fejlıdésének félévi és év végi írásbeli, szöveges értékelése e célra
kidolgozott értékelı füzetben.
A pedagógiai dokumentációk:
A fejlesztı iskolai csoportok számára még nem áll rendelkezésre központilag kiadott csoportnapló
nyomtatvány. A jelenlegi kínálatból az:
- óvodai csoportnapló (Tü. 727. sz.)
- egyéni fejlesztı napló+betétlap (Tü. 350-351)
- egyéni fejlesztési tervek melléklet szerint

10. A tankönyv és tanulói segédlet és taneszköz kiválasztás szempontjai
A tankönyvek kiválasztásánál elsıdleges szempont, hogy a tankönyvek nyelvezete megfelelı
legyen és alkalmazkodjon a tanulóink életkorához, illetve megfeleljen a sajátos nevelési
igényükbıl adódó szükségleteiknek. A Nemzeti Tankönyvkiadó, a Mőszaki Kiadó és a Konsept-H
Kiadó forgalmaz enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatásához készített tankönyveket.
Ezen felül:
- A tankönyv legyen igényes kivitelő és jó minıségő (színes, egyszerő áttekinthetı, rövid
mondatok, megfelelı betőméret)
- kapcsolódjon a tantervhez,
- legyen színes, magyarázó ábrákkal ellátott, a tanulók számára áttekinthetı,
- szerepeljenek benne feladatok, melyek megoldása során a tanulók gyakorolhatják
megszerzett ismereteiket, illetve témazáráskor számot adhatnak tudásukról,
- az ismeretközlés és a megadott feladatok azonos algoritmus szerint épüljenek fel,
- az adott tárgyban érvényesüljön a folyamatosság, az egymásra épülés felmenı
rendszerben,
- az ára megfizethetı legyen

379

A taneszközök:
- A sajátos nevelési igényő tanulók számára fontos a konkrét cselekvésen alapuló
gondolkodásfejlesztés, amely felébreszti a tanulás iránti igényt, megalapozhatja az
élethossziglan tartó tanulást.
- A taneszközök fajtáinak több csoportját alkalmazzuk intézményünkben (nyomtatott,
auditív eszközök, vizuális információhordozók, audiovizuális eszközök stb.), melyek
egy része a tanári képességek kiterjesztésére irányul, vannak olyanok is, amelyek az
önálló ismeretszerzést célozzák.
- Fokozottan ajánlott az audiovizuális hordozók bekapcsolása a tanítás - tanulási
folyamatba. A képi látásmód segíti az élmények iránti fogékonyság kialakulását.

11. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
A Közoktatási törvény 57§-nak (1) g pontja szerint a nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik a
tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.
- A Közoktatási törvény 71§ értelmében a helyi tantervben megfogalmazott
követelmények teljesítése esetén a tanuló tanévenként magasabb osztályba léphet.
- Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelıtestület osztályozó értekezleten
áttekinti, és a pedagógus illetve az osztályfınök által megállapított osztályzatok
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésérıl (Kt. 70§ (4)).
- A tanulók képességétıl függıen lehetıség van arra, hogy az 1. osztály
követelményeit 2 év alatt sajátítsák el.
- A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az elıírtnál
rövidebb idı alatt is teljesítheti (Kt. 71§ (3)). A tudásáról osztályozó vizsgán kell
számot adnia tudásáról.
- Amennyiben a tanuló egy-egy tárgyból az évfolyam követelményeit nem
teljesítette, úgy felzárkóztató fejlesztési lehetıséget kap, ha ezzel sem éri el az adott
évfolyamra megállapított követelményeket, engedélyt kaphat egyes tárgyak
osztályozás alóli mentesítésre, ha ezt sérülése, képességfejlıdésének üteme és
egészségi állapota indokolja.
- A tanuló függetlenül az adott évfolyamon szerzett elégtelen osztályzatok számától,
javító vizsgát tehet (11/1994. MKM. Rend 20§ (6)). A nevelıtestület döntési
jogkörénél fogva megtagadhatja a javító vizsga lehetıségét.
- 250 óra hiányzás esetén a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, melyhez a
nevelıtestület engedélye szükséges. A nevelıtestület akkor tagadhatja meg az
osztályozó vizsga lehetıségét a tanulótól, az igazolatlan hiányzásainak száma
meghaladja az igazoltakét. Sikeres osztályozó vizsga letétele után a tanuló
következı, magasabb évfolyamra léphet.
- A tanuló részére engedélyezhetı az iskola évfolyamának megismétlése abban az
esetben is, ha egyébként felsıbb évfolyamra lépne. Az engedély megadásáról a
tanuló, kiskorú tanuló esetén szülı kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülı
kérésére az elsı-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam
megismétlését.
- A szakképzési évfolyam nem ismételhetı meg.
- A tanulók fejlıdését folyamatosan szükséges nyomon követni, melyhez jó
segítséget nyújtanak a pedagógusok által vezetett fejlıdési lapok.
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12. A beszámoltatás, számonkérés formái, a tanulói minısítés formái
Formái:
-

egy anyagrészhez kapcsolódó
részösszefoglaláshoz kapcsolódó
tudásszint mérés
osztályozó vizsga, javító vizsga

Az egy anyagrészhez kapcsolódó írásbeli beszámoltatás történhet alkalmanként. Jellege és
idıbelisége rövid.
A részösszefoglaláshoz kapcsolódó beszámoltatás egy nagyobb témából, néhány anyagrészbıl
történik, idıtartamában nem veszi igénybe az egész tanítási órát.
A témazáró tudásszint mérés, írásbeli beszámoltatás történhet egy-egy nagyobb anyagrész
befejezésekor, az egész tanórát igénybe veheti a megoldása. A tanulókat a témazáró idıpontjáról
az adott tárgyból két tanórával korábba tájékoztatni kell. A dolgozat javítását, értékelését a
következı órára el kell végezni. Egy tanítási napon egy tantárgyból íratható témazáró a 8.
évfolyamig, a 9. évfolyamtól maximum kettı íratható.
A beszámoltatás történhet szóban is, mely ugyancsak jelentısen befolyásolja a tanuló félévi és év
végi minısítését.
Osztályozó vizsgára kötelezett tanuló félévkor és év végén köteles vizsgázni, amelyrıl írásban kap
értesítést.
A nevelıtestület engedélyével javító vizsgát tevı tanuló vizsgájára augusztus utolsó hetében kerül
sor.

13. Az iskola értékelési és ellenırzési rendszere
A tanulók ellenırzésének értékelésének egységes alapelvei:
Tanulóink érékelése folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelı.
Pontosan feltárja a hiányosságokat és a pozitívumokat a tanulási képességek terén.
Általános szabályok:
A pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli,
félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minısíti.
o Az érdemjegyekrıl a tanulót és a kiskorú tanuló szülıjét rendszeresen értesíteni kell.
o A tanulók év végi osztályzatát a nevelıtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfınök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépésérıl. A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az elıírt tanulmányi
követelményeket teljesítette (132.old.)
o Az OKJ szerinti szakképzés esetén a 12.-14. szakképzési év (szakmától függıen) befejezése
után a szakmai vizsgák elméleti és gyakorlati követelmények teljesítésérıl külön vizsgabizottság
elıtt ad számot, melyrıl szakmunkás bizonyítványt kap.
Tantárgyi értékelés:
1. Az érdemjegyek és osztályzatok/a bizonyítványba való bejegyzés módja a következı:
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
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2. 1. osztályban félévkor és év végén, valamint 2. osztály félévkor az értékelés nem érdemjeggyel,
hanem szöveges értékeléssel történik.
A szöveges tantárgyi értékelés bejegyzésének módja a bizonyítványba:
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit kiválóan teljesítette.
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit jól teljesítette.
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit megfelelıen teljesítette.
A/az … évfolyam ….. felzárkóztatásra szorul.
3.2. osztály év végétıl 4. osztály félévéig a szöveges és a tantárgyi értékelés együttesen
alkalmazandó.
Az együttes értékelés bizonyítványba való bejegyzésének módja:
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit kiválóan teljesítette, jeles (5).
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit jól teljesítette, jó (4)
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeit megfelelıen teljesítette, közepes (3)
A/az … évfolyam tantárgyi követelményeibıl felzárkóztatásra szorul, elégséges (2).
A/az évfolyam tantárgyi követelményeit nem teljesítette, elégtelen (1)
Az 1. illetve a 2. pontban jelölt értékelést félévkor és év végén tantárgyi követelmények
teljesítésérıl szóló rövid szöveges értékeléssel egészítjük ki, melynek a bizonyítványba való
bejegyzése a bizonyítvány pótlapon történik.
5. A Nat mőveltségi területeinek megfelelıen a tantárgyak közül a természet ismeret tantárgyon
belül külön érdemjeggyel történik, az alábbiak szerint:
- 7.-8. osztályban:
-biológia
-fizika-kémia
-9.-10. osztályban:
-biológia
-fizika
-kémia
6. Amennyiben a tanuló teljesítménye november végéig, illetve a második félévben április végéig
nem felel meg a tantárgyi követelményeknek, abban az esetben az osztályfınök külön írásbeli
értesítéssel él a szülı felé, melynek rögzítése a tájékoztató füzetben történik.
7. Az értékelés rendszeressége:
A megszerzendı érdemjegyek száma a tantárgy jellegének és óraszámának megfelelıen változó,
de havonta egy érdemjegy adása kötelezı.
8. Az 1. évfolyamtól 4. évfolyam végéig a tanulók kéthavonta általános szöveges értékelést
kapnak tantárgyankénti elemzéssel. Bejegyzése a tájékoztató füzetbe illetve a naplóba történik.
9. A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatók a nevelıtestület
döntése értelmében.
10. A magántanuló az igazgató által kijelölt idıpontban és a nevelıtestület által meghatározott
módon félévkor és év végén ad számot tudásáról.
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Magatartás, szorgalom értékelése:
A magatartás és szorgalom értékelési rendszere segíti az iskola nevelési és oktatási céljainak
megvalósítását, a tanulók önismeretének fejlıdését, a szocializáltság elérését. A tanuló
magatartásának és szorgalmának értékelését, minısítését az osztályfınök végzi, az osztályban
tanító pedagógusok véleményének a kikérésével.

1.
A magatartás értékelésének
szempontjai

A magatartás értékelésének
kritériumai:

- A házirend és az iskolai elvárások,
normák elfogadása, betartása.
- A közösséghez és annak tagjaihoz
való viszony.
- Együttélés, a társas kapcsolatok, a
közösségi normák elfogadása az
iskolán belül és kívül.
- Tanuláshoz való viszony.

- PÉLDÁS: aki minden
szempontnak megfelel, nincs
osztályfınöki figyelmeztetése.
- JÓ: aki kisebb
hiányosságokkal felel meg a
szempontsornak, nincs
osztályfınöki figyelmeztetésnek
- VÁLTOZÓ: az aki a
szempontsornak nem felel meg
folyamatosan és/vagy
osztályfınöki intıje van
- ROSSZ: az aki a
követelményeknek sorozatosan
nem tesz eleget, osztályfınöki
rovója és/vagy igazgatói intıje van

A bizonyítványba
való bejegyzés
-

példás (5)
jó (4)
változó (3)
rossz (2)

2.
A szorgalom értékelésének
szempontjai
Motiváltság
Az egyes tantárgyak
követelményeinek eléréséhez tett
erıfeszítés, akarat
Többletfeladatok vállalása,
ellátása
A közösségért végzett munka, a
társak megsegítése, kisebbek
gondozása

A szorgalom értékelésénél
alkalmazott osztályzatok
- PÉLDÁS: az aki maximálisan
megfelel az elvárásoknak, a
szabályokat betartja
- JÓ: aki a követelményeket
általában teljesíti
- VÁLTOZÓ: aki
hozzáállásából, motiváltságából
eredendıen folyamatosan nem felel
meg a követelményeknek
- HANYAG: aki nem is
igyekszik megfelelni az
elvárásoknak, vagy szándékosan
szembehelyezkedik, elutasítja azt

A
bizonyítványba
való bejegyzés
- példás (5)
- jó (4)
- változó (3)
- hanyag (2)
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Az iskolai beszámoltatás formái, rendje:
szóban
írásban
A tanuló egyéni képességeinek, készségeinek figyelembe vételével azt a beszámoltatási formát
(írásban/szóban) kell alkalmazni, amely leginkább elısegíti az ismeretanyag visszaadását.
Egy anyagrészhez
kapcsolódó
Rövid
Idıtartam

Forma

Írásbeli, kiegészítése
szóbeli felelettel

Részösszefoglaló

Témazáró

Nem veszi
igénybe az egész
tanítási órát
Írásbeli,
kiegészítése
szóbeli felelettel

Egész tanítási órát igénybe
veszi
Írásbeli, kiegészítése
szóbeli felelettel

A tanulókat a témazáró idıpontjáról az adott tantárgyból két tanórával korábban tájékoztatni kell.
A dolgozat javítását, értékelését a következı órára el kell végezni.
Egy tanítási napon egy tantárgyból íratható témazáró 8. évfolyamig, 9. évfolyamtól maximum
kettı íratható.
Vizsgák:
Az OKJ-szerinti szakképzés esetén a 11.-12.-13.-14 szakképzési év befejezése után a szakmai
vizsgák, elméleti és gyakorlati követelmények teljesítésérıl külön vizsgabizottság elıtt ad számot,
melyrıl Szakmunkás Bizonyítványt kap.
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink értékelése a székhelyintézményben kidolgozott
rendszer alapján történik!

Pápay Endre tagintézmény
A helyi tantervünkben megfogalmazott kulcskompetenciák tartalma :
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes
boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a
munkához.
Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú
társadalomban. Felértékelıdik az egyén tanulási kompetenciáinak fejlesztése, mert az emberi
cselekvıképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek
támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A mőveltségterületek fejlesztési
feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési
terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a
kreativitás, a kezdeményezıképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal,
az érzelmek kezelése.
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A helyi tantervben megjelenı kulcskompetenciáink:
- Anyanyelvi kommunikáció
- Idegennyelvi kommunikáció
- Matematikai kompetencia
- Természettudományos kompetencia
- Digitális kompetencia
Pápay Endre tagintézmény:
1. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei:
Tankönyvek:
A tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 6.–8.§-a határozza meg a
tankönyvellátás megszerzésének elıírásait. A törvényi szabályozás keretein belül
- a tankönyvek kiválasztása az érintett pedagógusokkal és munkaközösség vezetıkkel való
egyeztetés során történik az évenként megjelenı – OM megbízásából készített – hivatalos
tankönyvjegyzék alapján. Tanulóink sajátos nevelési igénybıl adódóan elsısorban a
tanulásban akadályozottak számára készített tankönyvek képezik a választás alapját.
- a közoktatási tankönyvjegyzék kínálatából biztosítjuk a tankönyveket
az általános iskola 1.-8. évfolyamának
- a szakiskola 9-10.évfolyamának
- a szakiskola 11.-12.szakképzı évfolyamának közismereti tantárgyaihoz
speciális egyéni fejlesztéshez
- a szakképzési tankönyvjegyzék alapján választjuk ki a 11.-12. évfolyam szakmai
tankönyveit az aktuálisan oktatott OKJ- s szakmák figyelembevételével.
A tankönyv kiválasztásának egyéb szempontjai:
- legyen vonzó, figyelemfelkeltı, szép kivitelő és idıtálló
- tartalmában, formációiban, a feldolgozás mélységében igazodjék a tanulásban akadályozott
gyermekek és a speciális tanterv igényeihez
- az egyes évfolyamok tankönyvei egymásra épüljenek a tankönyvek munkafüzetekkel is
egészüljenek ki
- a tankönyvek jól áttekinthetıek, logikusak szerkesztettek legyenek
1.2. Taneszközök, segédletek
Az egyes évfolyamokon szükséges, minden tanulótól elvárható taneszközök jegyzékét a
pedagógusok állítják össze a szakmai módszertani munkaközösség vezetıjének
koordinálásval.
A jegyzék csak olyan eszközök felsorolását tartalmazza, amely minden tanuló számára
biztosítható és nélkülözhetetlen. Minden taneszköz megfelelı, amely alkalmas arra, hogy az
elıírt tananyag megtanulását elısegítse, biztosítsa.
1.3. Egyéb felszerelésen
Az iskolai élettel összefüggı feladatok megoldásához az alábbi felszerelések
biztosítása elengedhetetlen:
- tantermekben, foglalkoztató teremben való tartózkodáshoz
- váltócipı
- testnevelés (gyógytestnevelés) órákon való részvételhez
- tornacipı
- tornaruha
- melegítı
- iskolai rendezvényeken való megjelenéshez

- ünneplı ruha
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Sportversenyeken, városi rendezvények alkalmával az iskola biztosít sportfelszerelést, ill. az
intézmény emblémájával ellátott pólót a tanulók számára.
A szakképzı évfolyamokon a szükséges munkaruháról a gyakorlati képzést szervezı
intézmény gondoskodik.
A szülık a tanév végén kapnak tájékoztatást a tankönyvekrıl, tanulmányi segédletekrıl,
taneszközökrıl és más felszerelésrıl, amelyekre a következı tanévben a nevelı és oktató
munkához szükség lesz. Tanulási év közben a tankönyvre és egyéb felszerelésekre vonatkozó
elképzelések nem módosulnak.

2. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei:
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha
valamennyi tantárgyból teljesítette az elégséges osztályzathoz szükséges minimális
követelményeket.
A szakképzı 11. évfolyam, tanulója kötelezı összefüggı szakmai gyakorlatának teljesítése után
léphet magasabb (12.) évfolyamra.
2.1 Tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén a magasabb évfolyamra lépés lehetıségei:
Javítóvizsgára bocsátás feltételei:
- a tanuló a tanév végén a tantárgyak számától függetlenül – tehet javítóvizsgát, amelyekbıl
elégtelen osztályzatot kapott. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettıt, a
nevelıtestület engedélyével tehet javítóvizsgát.
- az osztályozó vizsgától igazoltan távol maradt
- szakmai gyakorlatból elégtelen minısítést kapott, és a nevelıtestület a gyakorlati képzés
szervezıjének egyetértésével engedélyezi a javítóvizsga letételét.
Osztályozó vizsga letétele:
- a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie a
tanulónak, ha
- felmentették a tanárai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló)
- egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek az elıírtnál rövidebb idı alatt tesz
eleget
- a követelményeket igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
A mulasztás mértéke:
- általános mőveltséget megalapozó szakaszban: 250 tanítási óra
- adott tantárgynál a tanítási órák 30%-a
- szakképzı évfolyamokban: elméleti tanítási órák 20%-a , gyakorlati képzési idı 20%- a
A fenti mértéket meghaladó mulasztás esetén a nevelıtestület engedélyezheti az osztályozó
vizsga letételét. Az osztályozó vizsga engedélyezése megtagadható, ha az igazolatlan
mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát.
A szakképzı évfolyam a gyakorlati képzésrıl való mulasztás a rögzített mértéket meghaladja,
de a tanulónak nincs igazolatlan mulasztása, a következı tanév megkezdéséig pótolhatja,
illetıleg teljesítheti a gyakorlati követelményeket.
Évfolyamismétlésre utalás lehetıségei:
-

1.-3. évfolyamon abban az esetben, ha a követelményeket az iskolából való igazolt és
igazolatlan mulasztás miatt nem tudta a tanuló teljesíteni és igazolatlan mulasztások száma
meghaladja az igazolt mulasztások számát.
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-

4.-12. évfolyamon, ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettıt és a
nevelıtestület nem engedélyezi a javítóvizsgát
11.-12. évfolyamon, ha a szakmai gyakorlat elégtelen, vagy mulasztás miatt nem teljesített
és nem engedélyezett a javító vizsga vagy a gyakorlati követelmények pótlása.
sikertelen javítóvizsga esetén
sikertelen osztályozó vizsga esetén

Évfolyamismétlés engedélyezési lehetıségei:
A szülı kérésére:
- 1.-4. évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését
- A tanuló részére engedélyezhetı az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben
is, ha egyébként felsıbb évfolyamra léphetne.
Az évfolyamismétlés nem engedélyezhetı:
- az elıkészítı évfolyamon
- a szakképzı évfolyamokon harmadik alkalommal.
3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái. A tanuló
magatartása, szorgalom értékelésének és minısítésének követelményei, a tanuló teljesítménye,
magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formája
3.1 Az iskolai beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének formái
Értékelés

Fajtája

Ideje

kezdete
diagnosztikus
feltárja a fejlettségi szintet,
helyzetet mér fel, feladatot
határoz meg

folyamata
formatív
fejlesztı, a tanuló
fejlettségi szintjéhez
alkalmazkodó

vége
szummatív
minısítı értékelés egyegy tanulási szakasz
lezárásakor

tanítási év kezdetén,
iskolaváltásnál, tanulási
problémák esetén

idıben rendszeresen
elosztott gyakorisággal,
a folyamat teljes
idejében
állapotváltozás
felmérése, a tanulás és
értékelés
kölcsönhatásának
érvényesítése
szóbeli és írásbeli
beszámoltatás, tanórai
munka

félév vége
év vége

állapotjelzés, visszajelzés tanár,
tanuló, szülı számára
Célja

Formája

felmérılap
rövid dolgozat

összegzés,
értékelés,
minısítés

szóbeli és írásbeli
beszámoltatás,
témazáró dolgozatok

A minısítés során a témazáró dolgozatok, felmérések érdemjegyei nagyobb hangsúlyt kapnak, de
tanulóink sajátos nevelési igénye, a kognitív funkciók lassúbb fejlıdési üteme miatt valamennyi
értékelési helyzet befolyásolja az értékelés, minısítés folyamatát és eredményét.
3.2 Értékelés, minısítés követelményei, formái
3.2.1. Értékelési alapkoncepciónk
- az értékelés viszonyítás: követelményekhez, a tanuló egyéni teljesítményéhez
- az értékelés információ: a célok megvalósításának mértékérıl, szintjérıl
- az értékelés folyamat: összefüggések keresése a célok, a folyamat és az adott aktuális
állapot között
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3.2.2 Értékelésünk funkciói
- diagnosztikus,
prognosztikai,
korrekciós:
információ
a
helyzetfelméréshez,
helyzetelemzéshez, a tanulási folyamat tervezéséhez (egyéni és csoportos szinten)
- formatív, fejlesztı, szabályozó: segítség a tanulás folyamatához, annak korrekciójához
- szummatív: megerısítés, visszacsatolás
eredmények regisztrálása egy- egy tanítási- tanulási periódus végén
3.2.3. Értékelésünk alapkövetelményei: Az értékelés legyen:
- folyamatos: kiszámítható, megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerő, nem kampányszerő,
az ellenırzés legyen természetes kísérıje a tanítás – tanulás folyamatának.
- sokoldalú: nem csupán a tantárgyi tudást és elırehaladást értékeljük, hanem a gyermek
valamennyi – pedagógiai szempontból fontos – tevékenységét és az ezekben elért
fejlıdését.
- változatos: vizsgáljuk a neveltségi szinteket, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a
sérülésbıl adódó egyéni specifikumokat, a tanulási képesség különbözı mértékő fejlıdési
zavarát
- kiszámítható: segítse elı a rendszeres munkavégzést és a felelısségtudat kialakulását
- konkrét: legyen tárgyszerő, tárja fel a sikertelenség okait, támaszkodjék a pozitívumokra,
motiváljon további erıfeszítésekre.
- egybehangzó: törekedjen objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra az egészséges
személyiségfejlıdés, önismeret érdekében.
- kollektív: a nevelési folyamat fontos része az értékelés szempontjainak megismerése,
megértése, elsajátítása, alkalmazásának megszokása. Ennek érdekében a tanulók egymás
teljesítményét is értékelhetik szavakban, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal.
3.2.4. A tanulók magatartása, szorgalma, teljesítménye értékelésének, minısítésének formája
A tanulók értékelése, minısítése az osztályfınök, valamint az adott tantárgyat tanító pedagógus
feladata, amely
- a magatartás és szorgalom értékelésekor- kiegészül a csoportvezetı véleményével,
megfigyeléseivel és javaslataival. Vitás esetekben a tantestület – osztályozó értekezleten
hozott - határozata érvényes.
- Óvoda: tanév végén szöveges értékelést készítünk – elıre meghatározott szempontok alapján
– az alábbi területek figyelembevételével:
- magatartás
- önkiszolgálás: tisztálkodás
öltözködés
étkezés
szobatisztaság
egyszerő munkavégzés
-

mozgásfejlettség
anyanyelvi fejlettség
vizuomotoros fejlettség
játék

Általános iskola, szakiskola
- az elsı évfolyamon félévkor és év végén
- a második évfolyamon félévkor

szöveges minısítéssel kell értékelni
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-

-

-

-

a második évfolyam tanév végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló minısítése osztályzatokkal történik, a Pedagógiai Program meghatározott szabályok
szerint
Az értékelés, minısítés általános követelményein túl a szöveges értékelés további
szempontjai, amelyek biztosítják a gyermek sokoldalú megismerését, egész
személyiségének figyelembe vételével:
biztosítjuk a rendszerességet és a folyamatosságot
figyelembe vesszük a gyermek adottságait,
o érdeklıdését,
o életkori sajátosságait,
o sajátos fejlıdési ütemét
szem elıtt tartjuk az érés, fejlıdés, tanulás folyamat jellegét
pontos információt nyújtunk a teljesítményrıl
elismerjük – a tantárgyi teljesítmény mellett – a más típusú értékeket, tulajdonságokat is.
nem ítéletet fogalmazunk meg, hanem az aktuális állapotot rögzítjük, megjelölve a
továbblépés útját, módját.
biztosítjuk az értékelés megerısítı, korrigáló, fejlesztı szerepét
segítjük a tanulók helyes önértékelésének kialakulását

A szöveges értékelés megfogalmazásának követelményei:
- gyermekeknek szóló
- egyértelmő, pontos, igényesen megfogalmazott
- személyre szóló, differenciált
- ösztönzı
A szöveges értékelés, minısítés területei:
a) magatartás
b) szorgalom : értelmi erık fejlettsége, tanuláshoz való viszony
c) tantárgyi követelmények teljesítése

Szempontok a területek értékeléséhez, minısítéséhez
a)
-

magatartás:
alkalmazkodóképesség társas kapcsolatokban
szokások, normák megismerése, betartása
szabálytudat
felelısségtudat
kötelességek teljesítése
készség egymás elfogadására
környezeti értékek megbecsülése
saját és egymás értékeinek felismerése, elismerése
ıszinteség
becsületesség
kultúrált vita –és konfliktuskezelési készség
önismeret, önfegyelem, reális énkép
kudarctőrés
igazságérzet
megbízhatóság
irányíthatóság
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-

segítségkérés és –adás
ítélıképesség
erkölcsi, esztétikai érzékenység
kezdeményezıkészség

b) szorgalom
értelmi erık fejlettsége

tanuláshoz való viszony

- megfigyelıképesség
- figyelem
- emlékezet
- tájékozottság
- gondolkodás

- motiváció
- aktivitás
- kitartás
- önállóság, öntevékenység
- munkatempó
- akaraterı
képességeihez
teljesítıképesség
- feladatvállalás, teljesítés
- munkavégzés rendezettsége
- munkafegyelem
- együttmőködés

viszonyított

A felsorolt szempontok az iskola valamennyi évfolyamára érvényesek. Szöveges értékelésben a
pedagógus szabadon fogalmazza meg a gyermek magatartására és szorgalmára vonatkozó
megfigyeléseit, javaslatait, útmutatásait.

c) tantárgyi teljesítmények
Az egyes évfolyamok követelményszintjéhez igazodva – tantárgyanként – elıre
meghatározott, nyomtatott skála segítségével értékeljük a tanulók teljesítményét.
- 4. évfolyam tanév vége
5.-8. évfolyam
9.-12. évfolyam
A tanév során érdemjegyekkel értékeljük, tanév végén osztályzatokkal minısítjük a tanulókat. A
Kt 70. § 2. bekezdésében meghatározott érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk
(magatartás, szorgalom, tantárgyi teljesítmény).
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Értékelés – minısítés formái az általános iskolában és a szakiskolában
Évfolyam

Értékelés
Magatartás Szorgalom Tantárgyi
teljesítmény

1-4
. Írásbeli
évfolyam megadott
(I. félév) szemponto
k alapján

Írásbeli
megadott
szemponto
k alapján

4.
évfolyam
év vége
5-12.
évfolyam

Érdemjegy Érdemjegyek
ek
tantárgyanként
megadott
szemponto
k alapján

Érdemjegy
ek
megadott
szemponto
k alapján

Írásbeli
tantárgyanként
meghatározott
skála szerint

Magatartás
szöveges

szöveges

- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- megfelelt
- felzárkóztatásra szorul
Osztályzatok
tantárgyanként
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

Példás (5)
Jó (4)
Változó (3)
Rossz (2)

12.
évfolyam

Minısítés
Szorgalom
Tantárgyi teljesítés

Minısítés
Ideje
félév
-Tájékoztató füzet
- ellenırzı

év vége
Bizonyítvány

ellenırzı

Bizonyítvány

Példás (5)
Jó (4)
Változó (3)
Hanyag (2)

Osztályzatok
Szakmai elmélet
Szakmai gyakorlat

Szakmai
bizonyítvány
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A tantárgyi teljesítmények értékelése és minısítés az évfolyamonkénti óratervekben szereplı
tantárgyak szerint történik. (Kivétel: -1.-10. évfolyam: magyar nyelv és irodalom tantárgy
minısítését elkülönítve végezzük:
- magyar nyelv
- magyar irodalom
- 7.-8. évfolyam: a biológiai, fizikai, kémiai ismeretek elsajátítási szintjét egy
tantárgyként – természet ismeret – minısítjük.
3.3. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei:
Tanulóink sajátos igényeit, terhelhetıségét, pszichikai adottságait figyelembe véve arra
törekszünk, hogy az ismeretszerzés, a tanult ismeretek rendszerezésének, elmélyítésének
színtere elsısorban a tanítási óra legyen. Ennek értelmében az otthoni illetve a tanulási
foglalkozáson történı felkészülés az egyéni begyakorlást, készségfejlesztést szolgálja.
Az otthoni, illetve tanulási foglalkozáson történı felkészülés feladatainak meghatározásánál
figyelembe vesszük:
- a különbözı tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok mennyiségi meghatározását
- a szóbeli, írásbeli feladatok, győjtımunkák, megfigyelések optimális arányát
- a tanulási tevékenységre fordított idıtartamok
1.-4. osztály napi 1 óra
5.-8. osztály napi 1,5 óra
9.-12. osztály napi 2 óra
Tanulóink eltérı tanulási és teljesítıképességét, munka tempóját figyelembe szükséges a
felkészülés feladatainak differenciált meghatározása.
Az otthoni felkészülés feladatait csupán a tanítási napokra határozzuk meg. Hétvégén illetve a
tanítási szünetekben kötelezı feladatokkal nem terheljük a tanulóinkat.
4. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szüksége módszerek

FITT –ség mérése
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX többször módosított törvény 41§ szóló 5. fejezete
rendelkezik az iskolákban évente 2-szer kötelezı fizikai fittség felmérésérıl. Makón a Pápay
Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban is elkészítjük
azokat a felméréseket, amelyek alapján reális képet kapunk a tanulók fizikai fejlettségérıl.
Iskolánkban a Hungarofit tesztet részesítjük elınyben, a 4+1 –s tesztet.
A felméréseknek több hasznát is veszik a tanárok:
- A felmérı tanár azokkal értékelhetı adatokat kap a diákok fizikai állapotáról
- Az adatokból a tanár következtethet arra, hogy a diákok mely képességeit kell a
tanév során kiemelten fejleszteni
- Az ıszi és a tavaszi felmérés eredményeit összehasonlítva lemérhetı a diákok
fejlıdése.
- Az évente végzett felmérések hő képet adnak a diákok fejlıdésének folyamatáról,
valamint összehasonlíthatóak több éven keresztül az azonos évfolyamok.
A próbák elvégzése elıtt mindig általános és speciális bemelegítı gyakorlatokkal
hangoljuk a diákokat a próbák minél eredményesebb elvégzésére.
A tavaszi és ıszi idıszakban elvégzett felmérések eredményeinek összehasonlításának alapján
reális képet kapunk a tanulók egyazon tanévben történı fejlıdésérıl.
Az elvégzett gyakorlatokat táblázat alapján értékeljük Lásd I II III IV V VI
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A próbákat életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan tanuló elvégzi, aki az iskolai
testnevelés alól nem kap felmentést.
A felmentések eredményeit „Egyéni nyilvántartási”, „osztályonként összesített” és
„Intézmények összesített” adatlapon tartjuk nyilván. Lásd VII, VIII, IX.
Az intézményi összesített adatlap egy másolatát az iskolaorvos részére is eljuttatjuk.
Minden tanév végén az iskolában elvégzett Hungarofit teszt eredményeit Dr.F. Mérey Ildikó
részére küldjük el.
Négy motorikus próba értékelése esetén
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A képzés szakaszai:

I. ÓVODA
II. FEJLESZTİ ISKOLA
III ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. Bevezetı szakasz:
2. Kezdı szakasz:
3. Alapozó szakasz:
4. Fejlesztı szakasz:

1.-2.
3.-4.
5.-6.
7.-8.

évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam

IV.SZAKISKOLA
1. Általános mőveltséget megszilárdító szakasz: 9.-10. évfolyam
2. Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakasz: 11.-12 évfolyam

I. ÓVODA
A gyógypedagógiai óvoda célja a harmonikus személyiségfejlesztés, a testi, értelmi,
szociális fejlesztés. A fejlesztés legfontosabb területei: a nagymozgások kialakítása,
korrigálása, az egyensúlyérzék a manuális készség fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, a
beszéd indítása, az adektáv játékhasználat elsajátítása. Különös hangsúlyt helyezünk az
önkiszolgálás fejlesztésére, az iskolai életmódra való felkészítésre.
Az óvoda az Országos Közoktatási Intézet által minısített „Add a kezed! „ c.
gyógypedagógiai programmal dolgozik. Száma: OKI 97 GYPKÖV.

Az óvodai foglalkozások rendszeressége
A foglalkozás neve

Heti elıfordulás

A foglalkozás formája

Anyanyelv
Mozgásfejlesztés
Önkiszolgálás
Vizuomotoros fejlesztés
Játékra nevelés

5
5
2
3
3

Egyéni fejlesztés
Zenei nevelés alapjai

2
2

Csoportos, egyéni
Csoportos
Egyéni, mikrocsoportos
Mikrocsoportos, vagy egyéni
Csoportos, mikrocsoportos
vagy egyéni
Egyéni
Mikrocsoportos
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A tanulás folyamatában elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek
elsajátítását, képességek kialakulását, viszonyulások, érzelmi, akarati tulajdonságok
fejlıdését, magatartástanulást segíti a pedagógus. A verbális, mozgásos és szociális tanulás
eredményeként alakulnak a gyermek érzelmei, a cselekvés módja, a szociális magatartás,
különbözı tulajdonságok és képességek.
Foglalkozási formák a gyógypedagógiai óvodában
Anyanyelvi nevelés: kettıs feladata: a beszéd megértés fejlesztése, az aktív beszéd
indítása, fejlesztése, illtetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden
érzékszerv egyidejő bevonásával a szőkebb környezet megismertetése. Egyszerő mesék,
versek, mondókák megtanítása.
Mozgásfejlesztés: az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a
mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot
elısegítése.
Önkiszolgálásra nevelés: feladatai: a tisztálkodás, öltözés-vetkızés, étkezés, egyszerő
munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra nevelni az óvodás
gyermeket.
Vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése
a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerı képesség fejlesztése, a téri
tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázolókedv felkeltése,
technikák, eszközök megismertetése.
Játéra nevelés: az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és
elemi szerepjátékok megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása
énekes-verses népi játékok játszása.
Egyéni fejlesztés: az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelı
képességfejlesztés. A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességő gyermek
egyénre szabott terápiáját is jelenti.
Zenei nevelés alapjai: egyszerő ritmusú versek mondókák segítségével a ritmus, a
zenei hallás fejlesztése.
A program foglalkozási körén túl lehetıséget teremtünk a kiegészítı terápiák
igénybevételére. (Ayres- terápia, gyógytorna, logopédiai kezelés). Ezen terápiák alkalmazását
az adott közösség igénye, lehetısége szabja meg.

Elvárások az óvodáskor végén:
1. ANYANYELV
A gyermekek eltérı fejlıdésbeli sajátosságai, jellemzıi nagymértékben meghatározzák a
fejlesztés menetét, eredményeit.
Az egyéni képességekhez mérten:
- alakuljon ki akusztikus figyelme, kommunikációs igénye
- értse meg a közléseket, kérdéseket, utasításokat
- legyen képes verbális kapcsolatteremtésre
- fejezze ki kéréseit, szükségleteit, kérdéseit szavakban, egyszerő mondatokban
- alkalmazzon beszédében elsajátított egyszerő grammatikai szabályokat
-egyéni képességek szerint: segítséggel tudjon egyszerő mondatokat
elmondani, rövid éneket énekelni
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2. MOZGÁSFEJLESZTÉS
-

alakuljon ki a természetes mozgásigény
örömmel, szívesen mozogjanak
tudjanak mozgást utánozni
alkalmazkodjanak a foglalkozások rendjéhez
értsék az egyszerő verbális utasítást
az alapmozgásokban szerezzenek jártasságot
lépcsın kapaszkodva, váltott lábbal közlekedjenek
biztosan mozogjanak tornaszeren, játszótéri játékokon
tudjanak rövid ideig figyelni a felnıttre és egymásra
elemi szabályokat ismerjenek, tartsanak be

3. ÖNKISZOLGÁLÁS
Alakuljon ki bizonyos fokú önállóság – az egyéni fejlıdési ütemet figyelembe véve – az
alábbi területeken:
-

alapvetı higiénés szokások, tisztálkodás
étkezés
szobatisztaság
egyszerő munkafeladatok végrehajtása

4.VIZUOMOTOROS FEJLESZTÉS
-

tudjon rövid ideig helyhez kötötten tevékenykedni
alakuljon ki kétujjas fogása
tudjon pontosan illeszteni
fejlıdjön a megközelítıleg helyes ceruzafogása
tartsa be a papírhatárt
szívesen rajzoljon
rajzában jelenjen meg a kezdeti emberalak ábrázolás
használja az ábrázolás – foglalkozáson megismert eszközöket
rajzában alakuljon a helyes nyomaték
tudjon egyszerő ábrát, ritmikus sort kirakni
munkájában balról – jobbra haladjon
fejlıdjön, stabilizálódjon kezessége, testsémája

5. JÁTÉKRA NEVELÉS
-

ismerjék az alapvetı játékokat
legyenek képesek rövid ideig adekváltan játszani
válasszanak maguknak eszközt, használat után tegyék helyre
tanulják meg elkérni a játékot, tudjanak várni
tudjanak egyszerő építményt konstruálni
a szerepjátékok elemi jelenjenek meg játékukban
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-

ismerjenek dalos játékokat, kapcsolódjanak be a körjátékokba
legyenek képesek rövid ideig együtt játszani
játékukban jelenjen meg az utánzójáték
ismerjék a játszótéri játékokat, használják azokat rendeltetésszerően
ha kell, játékukat kísérjék beszéddel
a tanult játékokat próbálják továbbfejleszteni

6. ZENEI NEVELÉS
-

ismerjék fel a tanult énekeket
szívesen vegyenek részt dalos játékokban
tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni egyszerő dobbal
ismerjék a hangszereket
egyéni képességektıl függıen segítséggel tudják a tanult dalokat elénekelni

II. FEJLESZTİ ISKOLA
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatásának legfontosabb
területei és a fejlesztés feladatai
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt területei csak didaktikai
szempontból választhatók el egymástól, a nevelés, oktatás folyamatában egymást áthatva,
komplexen érvényesülnek, a tanulók egyéni sajátosságainak, a fejlıdés egyéni ütemének
megfelelıen.
1. Kommunikáció
A másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesztésének elısegítése
1/l. Bármely megnyilvánulás és testi – akár valamely vegetatív funkcióval összefüggı
– állapot értelmes közlésként való értelmezése, és annak a testi kommunikáció
eszközeivel való megválaszolása.
1/2. A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensıséges kapcsolat kialakítása,
valamint a kommunikáció iránti igény felkeltése és megerısítése.
1/3. A tanulók szükségleteinek kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel,
jelekkel, tárgyakkal, gesztusokkal, testkontaktussal) kísért kielégítése, a
gondozási folyamatokban a pedagógiai és terápiás szempontok érvényesítése
(fejlesztı gondozás).
1/4. Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos
rutinhelyzetekben való tájékozódás elısegítése, a választás lehetıségének
felkínálása, az igen-nem elkülönítése és alkalmazása.
1/5. A nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság
nyelvi birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák
elsajátításának elıkészítése.
1/6.

Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetıségek
kommunikációs eszköztár egyénre szabott kiválasztása.

feltárása,

a
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1/7. A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás üdvözlése,
közösen végzett feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos foglalkozások
során a tanulók cselekvéseinek egymás számára is értelmezhetıvé és
hozzáférhetıvé tétele, a tarsakkal való test-, szemkontaktus formáinak
megtapasztalása.
1/8. A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a nagyobb
önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel
lehetıségének megteremtése.
2. Mozgásnevelés
A testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése
2/1. A szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult
fejlıdési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással
(mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával; az önindította mozgások
ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos mozgások optimális feltételeinek
megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése.
2/2. Pozicionálás, testhelyzete-korrekció, a helytelen testtartás és testhelyzet
megszüntetése, a kóros mozgásminták gálása, a különbözı tevékenységekhez
szükséges stabil és biztonságos testhelyzetek kialakítása.
2/3. A mozgásfejlıdés elısegítése a fiziológiás mozgássor szem elıtt tartásával ( a
fejkontrolltól a felállásig)
2/4. A kézhasználat, manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és
fejlesztése.
2/5. A kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése.
3. A dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése. Az érzékelésészlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele.
3/1. A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése
- A külvilág felé való fordulás és a dologi világ megélésének elısegítése.
- Az önindította mozgás elısegítése és annak következményei
3/2. A szemiotikai funkciók megjelenésének, a valóság ábrázolásának segítése
3/3. Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése
4. A konkrét mőveletek és a formális mőveletek konstrukciójának elısegítése, a
cselekvések logikai struktúrájának kialakítása, a tér az idı és tartam, a sorozatok,
halmazok elemi fogalmainak elsajátítása.
5. Kreativitásra, játékra, szabadidıs tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai
dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése.
5/1. Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi mővészeti
tapasztalok
hozzáférhetıvé
tétele,
ezek
örömforrásként
való
megtapasztalásának segítése.
5/2. Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi mővészi tevékenységek végzése és a közös
kreativitás élményének megtapasztalása.
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6. Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség
felé, a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása.
6/1. Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és
egyediségének megtapasztalása.
6/2. Az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának
támogatása.
6/3. Kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének
megélése, a kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése.
6/4. A közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása.
6/5. A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szőkebb és tágabb világ
kommunikációs normáinak megtanulása és gyakorlása.
7. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés, az önállóság és önellátás
képességének elsajátítása, az emberi szükséglet kielégítés kultúrájának
megismerése.
7/1.

7/2.

7/3.
7/4.
7/5.

A kiválasztásai folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése,
együttmőködés kialakítása az ehhez kapcsolódó tevékenységekben
(pelenkázás), szobatisztaságra nevelés.
A testápolás, mint örömet adó élmény és a külsı segítség elfogadása,
együttmőködés kialakítása, alapvetı tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés,
zuhanyozás, hajmosás, mosakodás, fogmosás, körömvágás) a tisztálkodás
helyzeteiben a testi érzékelés, a dologi és emberi világról szerzett tapasztalatok
biztosítása.
Az öltözés, vetkızés tevékenységeiben való együttmőködés kialakítása és
önállóságra nevelés.
Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttmőködés kialakítása és
önállóságra nevelés.
Az egészséges életmódra való igény belsıvé válása, az egészségtudatos
tevékenységek elınyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek
elsajátítása.

A pedagógiai munka tervezése
A tervezés legfontosabb lépése a tanulók alapos ismerete, az egyes tanulók, illetve a
tanulócsoport képességstruktúrájának pontos vizsgálata, feltérképezése.
A tanulók diagnosztikus értékelése minden esetben a pozitívumokra koncentrál.
A pedagógiai diagnózis célja annak feltérképezése, hogy mit tud a gyerek, és azt hogyan
tudja, illetve melyek személyes szükségletei.
A tervezés során elengedhetetlen annak figyelembevétele, hogy a tanuló maga és közvetlen
környezete mit jelöl meg elsıdleges hiányként, illetve milyen igényeket fogalmaz meg. Az
egyéni fejlesztési terv szoros összhangban áll a csoport számára kidolgozott éves és heti
tervvel, csupán a módszerek, eszközök tekintetében jelennek meg az eltérések.
Az éves terv a nevelés tartalmait szem elıtt tartva készül, a csoport tevékenységeit
tartalmazza. Az éves terv tartalmazza az ünnepeket és az iskola által szervezett közös
programokat (kirándulás, farsang, nyaralás, múzeum látogatása stb. )
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Az éves (helyi döntés alapján féléves, negyedéves szakasztervekre bontható) tervek alapján
készül a hetiterv vagy órarend. Kialakítását meghatározza a csoport napirendje.
A rendszeresen ismétlıdı tevékenységek mellett a hét egyes napjain kerül sor a tematikus
tervezés alapján kitőzött, különbözı tartalmi egységek feldolgozására.
A tanulókkal foglalkozó szakmai team minden félévben és tanév végén készítsen értékelést a
gyermek haladásáról. A tanév végi értékelés egyben a tanuló bizonyítványaként is szolgál,
melynek egyik példánya a haladási naplóhoz csatolandó, másik példányát a szülı kapja.
A tanítás és tanulás szervezeti keretei, formái
A nevelés és oktatás során egyaránt teret kap a csoportközösségben, kiscsoportban az
egyénileg megvalósuló fejlesztés.
A gyermek egyéni képesség-és készségfejlıdése határozza meg, hogy a heti óraszámból
milyen arányban vesz részt egyéni és milyen arányba, csoportos foglalkoztatásban. Az egyéni
fejlesztı foglalkozások nyújtanak lehetıséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai és/vagy
terápiás segítséget nyújtsunk a tanulóknak (pl. beszéd- és kommunikációfejlesztés,
mozgásnevelés, hidroterápia, gyógylovaglás, bazális stimuláció, rehabilitációs foglalkoztató
terápia stb.) a különbözı terápiák alkalmazásának lehetısége a tanulók sajátos nevelési
igényének, a helyi körülményeknek, valamint a terápiás ellátásokhoz szükséges meglévı,
illetve igénybe vett szakembereknek is függvénye. Az egyes tanulók esetében a szakértıi
bizottság és szükség esetén a szakorvos javaslata alapján – a szülık véleményének
ismeretében – az intézmény szakemberei közösen határoznak.
Terápiák
1.Gyógypedagógiai jellegő fejlesztések, terápiák:
- Értelmi területek fejlesztése
- Bazális terápia
- Beszédfejlesztés
- Etetés (evés) terápia
- Alternatív és augmentatív kommunikáció
- Látásfejlesztés
- Hallásfejlesztés
- Zeneterápia
- Korrekció
2. Mozgásos jellegő fejlesztések, terápiák:
- Mozgásfejlesztés
- Szenzoros integrációs terápia
- Gyógytestnevelés, gyógytorna
- Hidroterápia
3. Fizioterápiás kezelések:
- Gyógymasszázs
- Bioptron lámpa
- Tens –készülék
- DSGM
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III. Értelmileg akadályozott tanulók iskolai tanterve
Intézményünkben a 2005-2006. tanévtıl nyílt lehetıség értelmileg akadályozott tanulók
nevelésére, oktatására. A gyermekeket összevont képzési formában neveljük, mert az egyes
évfolyamokon tanuló gyermekek létszáma szükségessé teszi a csoportok összevonását. Az
értelmileg akadályozott tanuló nevelése, oktatása során a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztı szakiskola és Pedagógiai szakszolgálat (1082 Budapest, Üllıi út 76.)
tantervét alkalmazzuk helyi tantervként. A tanterv óratervi ajánlásait a csoport összetételének
megfelelıen rugalmasan állítjuk össze a tanulók évfolyamonkénti megoszlásának
figyelembevételével.

E sajátos nevelési igényő tanulók iskolai tantervének legfontosabb
alapvetése:
Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó,
önmagához mért fejlıdést értékelı, sikerélményt biztosító, a reális életlehetıségeket
folyamatosan szem elıtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása.

Célok:
Az iskolai képzés teljes idıtartama alatt arra kell törekedni, hogy
az értelmileg akadályozott tanuló személyisége a képzés végére
minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes
legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit
megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.
A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulók képzésének
során a legfontosabb figyelembe veendı szempontok:
- az értelmi, a testi és érzelmi fejlıdés megváltozása,
- sajátos tanulási képességek,
- egyéni szükségletek,
- a felnıttkori élet behatárolt lehetıségei.
Az iskolai képzés során elérni kívánt célok az egyéni bánásmód
elvét alkalmazva:
-

biztosítani a személyiség harmonikus fejlıdését,
megvalósítani hiányosan mőködı képességek korrekcióját,
csökkenteni egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a
hátrányokat.

Az általános iskolai képzés feladatai:
-

az épen maradt részképességek feltárása és fejlesztése,
a tanulói aktivitás serkentése, folyamatos motiváció,
a gyakorlatorientált képzés megvalósítása,
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-

a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése,
az életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása,
a személyiség gazdagítása önelfogadással, mások elfogadásával,
magatartással,
az eredményes társadalmi integráció feltételeinek megteremtése

toleráns

A képzés során el kell sajátíttatni minden olyan tevékenységet, amellyel tanulóink az iskolai
oktatás után találkozhatnak 8a készségfejlesztı speciális szakiskola gyakorlati évfolyamain,
napközi otthonokban, családban, lakóotthonokban, védı- vagy integrált munkahelyeken stb.)
Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnıtt jól
érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol
minden tanuló teljes értékő emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.

Az iskolába kerülés elızményei, feltételei:
Az értelmileg akadályozott tanulók a Tanulási Képességet vizsgáló Szakértıi és rehabilitációs
bizottság javaslata alapján kerülnek felvételre az általános iskolába, ebben az értelemben az
iskola bemenet-szabályozott.
Az értelmileg akadályozott gyermek iskolai teljesítményét az idıben elkezdett, szakszerő
korai fejlesztés, óvodai nevelés és iskolai életmódra történı felkészítés jól megalapozza.
A gyermek iskolába történı felvételének idıpontjára el kell érni, hogy:
-

beszéddel, vagy non verbális jelekkel kapcsolatot lehessen vele teremteni,
a kommunikációs készség jelei minimálisan felfedezhetık legyenek nála,
szociabilitása, alkalmazkodása alapján csoportos foglalkoztatásban képes legyen részt
venni, csoporttársa közelségét elviselje, ne legyen ön- és közveszélyes magatartása,
játéktevékenységbe bevonható legyen,
önkiszolgálásban legyen együttmőködı,
csoporttársai ne jelentsenek rá veszélyt társuló betegsége miatt 8pl.:aretinaleválás
veszélye, súlyos, gyógyszeresen nem jól beállított epilepszia stb.)
a szervi eredető okból megmaradó esetleges inkontinencia esetén a teendıkben
együttmőködı legyen.

Elvárt teljesítmények:
Jelen tanterv a Nemzeti Alaptanterv szellemének megfelelıen épül fel. A Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott mőveltségi anyagot nem lehet átvenni, de az iskolai oktatásnevelés kötıdik minden olyan emberi értékhez, amelyet a Nemzeti alaptanterv is kijelöl. A
tanterv utalást tesz a NAT mőveltségi területire, de minden mőveltségi erület a játék és
szociális beilleszkedés alapvetı céljait szolgálja.
A tanulócsoportok alakításánál mindig figyelembe kell venni a korosztály csoportok
megtartását. A következı évfolyamra lép legfontosabb alapelve, hogy a közösségbe tanuló
beilleszkedjen, elfogadja az iskolai munka szabályait, rendszerét. A tantárgyi rendszerben az
elvárt teljesítmények nem tökéletes teljesítése esetén is marad a tanuló megszokott társaival,
hiszen személyiségfejlıdése szempontjából a hasonló korúak társasága döntı jelentıségő.
Minden lemaradást egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében kell csökkenteni.
Általánosan elvárt teljesítmények a képzési idı végére:
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-

legyen a tanuló közremőködı önmaga ellátásábanl, lehetıség szerinti minél nagyobb
önállósággal,
ismerje környezetét, tudjon abban képességeihez képest tájékozódni,
legyen képes szociális kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, ismerje és fogadja el az
alapvetı emberi értékeket,
tapasztalja meg saját személyét, kapcsolódjon be társas fogalakozásokban,
integrált körülmények között képes legyen adekvát viselkedésre,
legyen igénye környezete és saját személye esztétikusabbá tételére,
lehetıségeihez mérten próbálja kompenzálni a társfogyatékosságok és/vagy
párhuzamos sérülések okozta hátrányait,
a személyiségében rejlı pozitív értékeket tudja megjeleníteni a társadalom felé,
a különbözı mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket tudja alkalmazni
praktikus helyzetekben a szükséges mennyiségő segítség mellett,
legyen képes az egyéni sajátosságok figyelembe vételével felnıtt irányítása mellett
egyszerő munkafolyamatok elsajátítására, gyakorlatban alkalmazására.

A tantárgyi rendszer és a fejlesztési területek kapcsolata:
A tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjai:
A foglalkozások célja lépésrıl lépésre a károsodásokból eredı lemaradások csökkentése a
meglévı képességekre építve tanórai keretek között, figyelembe véve a harmonikus
személyiségfejlıdés igényeit.
Nagy hangsúlyt kell helyezni a folyamatos ismétlésre, gyakorlásra. Nagy szerepe van a
tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott
ismeretszerzésnek.
A tantárgyak tananyagánál a fı hangsúly nem a mőveltségátadáson van, hanem a
képességek, készségek kialakításán, amelyek elısegítik az alapvetı célok megvalósítását.
A pedagógiai munka során nagy hangsúlyt kell helyezni a gyógypedagógiai nevelésben,
fejlesztésben kiemelkedı jelentıségő érzelmi motivációnak, játékosságának. A nevelési és
oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek megfelelıen
kell megválasztani.
A tanterv a kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a magasabb évfolyamokon sem
javasol képesség szerinti differenciált csoportokat. A differenciálást a tananyagban,
módszerekben a tanítási órán kell megvalósítani, mert sok éves gyakorlati pedagógiai
tapasztalat azt mutatja, hogy minden tanuló képes valamilyen szinten fiatal felnıtt koráig,
a szakiskola befejezéséig ezen a téren továbbfejlıdésre. A kamaszkor és annak
befejezıdése után is szeretik a tanulók ezt a tevékenységet, ebben is szeretnének
hasonlítani az ıket körülvevı társadalom más tagjaihoz.
Tanulásszervezési elvek:
Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – az adott csoporton belül –
leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, hosszantartó
betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló idıkeret szőkösségében
keresendı. Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése
és megerısítése differenciált formában, képesség szerinti kiscsoportok kialakításával,
esetenként egyéni bánásmóddal történik. Ebben a munkában a legfontosabb segítık a
pedagógiai asszisztensek és a gyermekfelügyelık.
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A tanulás szervezésénél döntı az állandó ösztönzés megvalósítása, a cselekedtetés, a
különbözı tantárgyaknál megjelenı azonos tananyag különbözı szempontú
megközelítése.
Az iskola tanulásszervezése a napközi otthoni foglalkozásokkal együtt egész napos. A
tanulók házi feladatot csak saját kérésre kapnak, minden kötelezı tanulási tevékenység az
iskolában történik.
A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések miatt fontos a differenciált
foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés.
Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások
szervezésének szempontjai:
A foglalkozások célja csökkenteni a károsodásból eredı nagyfokú lemaradásokat, a
meglévı képességelınyökre építve az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása
tanórai keretek között egyéni és kiscsoportos formában.
A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése, hanem a képességek, készségek
terápiás fejlesztése.
- érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros koordináció,
tájékozódás;
- bazális stimuláció, logopédia, szociális és kommunikációs tevékenység segítése;
- mővészeti foglalkozások, zene, rajz, stb.;
- mozgásállapot javítása, sporttevékenység;
Egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás:
Fı hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén és tehetséggondozáson van.
Nem kötelezı, választható tanórai foglalkoztatás:
Ez az idıkeret elsısorban érdeklıdési körök alapján szervezıdik. Legfontosabb feladatat a
szabadidı hasznos eltöltésére nevelés, mővészetekkel, az egészséges életmóddal és
környezettudatos magatartással összefüggı tevékenységek.

Iskolai egészségfejlesztési feladatok végrehajtása:
Az iskolai egészségfejlesztés feladatai közül a mindennapos testedzésre a kötelezı
óraszámban megtalálható heti 3 mozgásnevelés, illetve testnevelés tanóra, a napközis
foglalkoztatás, a sportkörök mőködése, és a szinte minden tanuló számára szükséges
gyógytestnevelés ad lehetıséget.
Az egészséges életmódra és a táplálkozásra nevelés, a helyes szokások kialakítása, a
betegségek megelızése, a gyógykezelések, az egészséget károsító hatások, káros
szenvedélyek kivédése, baleset-megelızés témakörei minden tartárgy tanítása során meg kell,
hogy jelenjenek. Minden pedagógiai helyzetet fel kell használni ezen ismeretek átadására.
Az egészséges táplálkozásra nevelés szempontjait figyelembe véve szükséges az iskolai
étkezés kínálatát irányítani. A lehetıségek keretein belül a szervezett intézményi étkezés
figyeljen oda a kívánatos kalória- és vitamintartalmú étrend összeállítására. Fontos
odafigyelni a különbözı betegségekbıl eredı esetleges diétaigény kielégítésére is.
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Önálló témakörként megjelenik a környezet és egészségvédelem, Önkiszolgálás, Életvitel és
gondozási ismeretek, Beszédfejlesztés, Játékra nevelés, Társadalmi ismeretek és gyakorlatok,
Mozgásfejlesztés és Testnevelés tantárgyakban.

Környezetvédelemmel és fogyasztóvédelemmel összefüggı feladatok
megvalósítása:
A környezetvédelem tekintetében hosszú távú cél a tanulók környezettudatos magatartásának
kialakítása. Ennek érdekében a tanulókban ki kell alakítani:
-

a környezetkímélı, takarékos magatartást,
a természeti és épített környezet szeretetét és megóvásának igényét.

Önálló tananyagként megjelenik a Beszédfejlesztés, Játékra nevelés, Társadalmi ismeretek és
gyakorlatok, Környezet- és egészségvédelem, Önkiszolgálás, Életvitel és gondozási ismeretek
tantárgyak tananyagánál.
A fogyasztóvédelem tekintetében minden nevelési helyzetben fontos az egészségfejlesztési és
környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele.
Önálló tananyagként megjelenik a Beszédfejlesztés és a Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
tantárgyaknál.
Az ismeretek elsısorban a tantárgyak gyakorlati részeinél jelennek meg 8tankonyha, vásárlás,
üzletek, stb.)

Értékelés:
Az értelmileg akadályozott gyermek iskolai értékelése során a tanuló tudását, attitődjét,
magatartását figyeljük meg, az egyénre szabott elvárt teljesítményekhez viszonyítunk és
önmagukhoz mért fejlıdésük alapján teszünk megállapításokat.
Az értékelés fontos funkciója ebben az iskolatípusban a készségek és képességek folyamatos
és diagnosztikus felmérése, ennek alapján a tanuló jellemzıihez igazodó legmegfelelıbb
fejlesztési eljárása és terápia kiválasztása. Ezért az értékelés nem lehet pusztán minısítés,
hanem a kitőzött célokhoz, feladatokhoz a kiválasztott eszközöknek és terápiáknak a tanulói
teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata történik.
Az értelmileg akadályozott gyermeknél jelentkezı sajátos nevelési igény miatt fontos, hogy
az értékelés ösztönzı hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlıdését.
Értékelési szempontok
-

szociális képességek, magatartási és viselkedési szokások alakulását;
tanuláshoz és munkához való hozzáállást;
cselekvıképességet és pszichomotoros fejlıdést;
tanult ismeretek alkalmazásának képességét;
tantárgyi követelmények teljesítését az egyéni fejlesztési tervekkel összhangban;
a tanuló iskolai követelményeken túli tudását, más területeken megmutatkozó
képességeit;
a tanuló foglalkozásokon nyújtott érdeklıdését, aktivitását, kooperációját.
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Alkalmazott értékelési formák:
-

Szóbeli értékelés: lehetıség szerint a pozitív teljesítményt kell értékelni, fontos a
gyakori, ösztönzı hatású megerısítés. (Helyeslés, dicséret.)
Különbözı szimbólumok, tárgyjutalmak: például pontozás, csillag, dicsérı kártyák,
stb.
az elsı évfolyamon félévkor és év végén
a második évfolyamon félévkor
szöveges minısítéssel kell értékelni
a második évfolyam tanév végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló minısítése osztályzatokkal történik, a Pedagógiai Program meghatározott
szabályok szerint

-

-

Tanulmányi eredmény alapján szöveges értékelés.
Félévente a szülıvel történı személyes megbeszélés keretében
értékeljük a gyermek haladását.
Numerikus érékelés, minısítés: 2. évfolyam végétıl

Alkalmazott ellenırzési formák:
Az ellenırzés során az értékelés szempontjából lényeges adatokat győjtünk a tanuló
fejlıdésérıl, viselkedésérıl, teljesítményérıl.
-

Folyamatos megfigyelés játékban, tanulásban, mindennapos élethelyzetben, spontán
megnyilvánulásokban;
Értelmi teljesítıképesség mérése egyszerő feladatlappal;
Képességmérés (iskolakészültség, önkiszolgálás szintje, neveltségi szint,
finommotorika, pszichikus funkciók mérése, tanévenként).
Irányelvek által meghatározott iskolai fejlesztési szakaszhatárokon a pedagógiai
hozzáadott érték mérés;
Tevékenységvizsgálatok mérése, munkavégzés pontossága, sorrendje, munkatempó,
kitartás;
Személyiség fejlıdésének megfigyelése.

A képzési feladatok kivitelezésének személyi feltételei:
Az oktatási-nevelési célok eléréséhez legalább a Közoktatási Törvényben elıírt személyi
feltételekkel kell rendelkezni.
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Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai:
Az évenként megjelenı tankönyvkínálatból a következı szempontok alapján kell a
tankönyveket kiválasztani:
-

A tankönyv legyen igényes, vonzó külsejő, figyelemfelhívó, jó minıségő papírból és
kötésben, kívánatos a kapcsos, lapokra szedhetı megoldás;
A tankönyv tartalmában, információiban, az ábrák kivitelezésében, a szöveg tartalmi
megfogalmazásában igazodjon a tanulók sajátos igényeihez;
Az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek;
Fontos a tankönyvhöz kapcsolódó feladatlap;
A tankönyv ne legyen zsúfolt, legyen áttekinthetı, jól olvasható betőtípussal szedve;
A tanulást segítı kézikönyvek, és kötelezı olvasmányok sok képpel, törekedjenek a
megfigyelés segítésére, a folyamatok és történések megértésére;
Lehetıség szerint elektronikus adathordozón rögzített hang- és képanyag is álljon
rendelkezésre.

A tankönyvcsomagban legyenek az iskola helyi sajátosságait tükrözı kiadványok.
A tankönyvválasztást a nevelıtestület tanévenként felülvizsgálja és az iskolaszék szülıi
tagozatával egyeztetve hoz döntést, minden szakmai és pénzügyi lehetıséget figyelembe
véve.
Az iskola tankönyveit az iskolai könyvtárban, illetve a tanulócsoportokban kell ırizni a helyi
tanulásszervezési sajátosságok miatt.
A speciális igényő tanulók számára lehetıleg olyan füzetet kell használni, amely a figyelem, a
koncentráció és az esetleges észlelési zavarok kompenzációs igényét kielégíti.
A taneszközök legyenek lényeget mutatóak, színesek, figyelem felhívóak, jól tisztíthatóak,
igényes kivitelőek.
A konkrét eszközválasztást rá kell bízni a gyermekcsoportot legjobban ismerı pedagógusra.
Nagy szerepe van a pedagógus kreativitását tükrözı saját készítéső szemléltetı eszközöknek.
A nagyfokú fejlıdésbeni lemaradás és a konkrétumokhoz való kötıdés indokolja, hogy az
iskolában speciális taneszközök a játéktárgyak, valamint a mindennapi élet használati tárgyai
is.
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ÓRATERV
Tantárgy
Beszédfejlesztés
Olvasás-írás elıkészítése
Olvasás-írás
Számolás-mérés elıkészítése
Számolás-mérés
Játékra nevelés
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Környezet és egészségvédelem
Önkiszolgálás
Életvitel és gondozási ismeretek
Mozgásnevelés
Testnevelés
Ének-zene
Ábrázolás- alakítás
Tánc- és drámajáték
Számítástechnika

1
4
2
2
2
2

2
3
4
4
4
4
2
3
4
2
1
4
2
2
2
2
2,5
3
3
3
3
2
2
2
2
2+1□ 2+1□ 2+1□ 2
1□
20
20 20 22,5

osztály
5
4
3
3
2
2,5
3
2
2
1□
22,5

6
4
3
3
2
2,5
3
2
2
1□
22,5

7
3
2
2
2
6
3
2
3
1□
1□
25

8
3
2
2
2
6
3
2
3
1□
1□
25

□ Szabadon tervezhetı

Beszédfejlesztés
Évfolyam: 1-6.
Cél:
Kialakítani olyan fejlesztı, inger gazdag beszédkörnyezetet, melyben a sérült gyermek
számára lehetıvé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása.
Fejleszteni a beszéd kapcsolatteremtı, közlı, informáló funkcióját.
A beszédmegértést és beszédkészséget eljuttatni a készség és képesség szintjére.
Feladatok
- A megközelítıen tiszta és helyes hangképzés, a beszédkészség fejlesztése, a
köznyelvben használatos egyszerő nyelvi formák használata. Kívánságait szóban
fejezze ki, kérdésekre válaszoljon, az utasításokat értse meg, és ennek megfelelıen
cselekedjen. Az elemi szintő összefüggések felismerése és a következtetések levonása.
- A természeti és társadalmi környezetébıl tapasztalatokat és ismereteket szerezhessen a
helyzetének, fejlettségének megfelelı, biztonságos tájékozódáshoz, eligazodáshoz.
- A kulturált élet szokásai, a természethez és a társadalmi környezethez való
fogékonyság, a helyes érzelmi és erkölcsi viszony kialakítása. A passzív és aktív
szókincs gazdagítása. (,megfigyelıképesség, képzelet, gondolkodás, beszédkészség,
tisztább hanglejtés –hangképzés, egyszerő nyelvi formák) Egyszerő összefüggések
felfedezése, következtetések levonása.
- A beszéd és a megismert jelek használata elemi szintő kommunikációjában.
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-

Tájékozódás közvetlen környezetében, térben és idıben.
A megfelelı viselkedési szint betartása utcán, iskolában, otthon és a megismert
közintézményekben.
Igény felkeltése önmaga és környezete tisztán tartására.
A kulturált étkezési formák betartása.
Megfelelı viselkedés elsajátítása családi és társadalmi ünnepek alkalmával.
A tanult növények és állatok ismerete és azok elhelyezése természetes
környezetükben.
Fıfogalmi csoportosítások elvégzése adott szempontok szerint.
A tanult versek és mondókák egyéni képességeinek megfelelı elıadása.

Elvárt teljesítmény:
Tudjon önállóan kapcsolatot teremteni.
Bıvítse folyamatosan aktív és passzív szókincsét.
Törekedjen a helyes, tiszta beszédre.(logopédiai foglalkozás).
Használjon helyesen grammatikailag egyszerő mondatokat.
Ismerje és alkalmazza az alapvetı viselkedési normákat.
Jusson el a térbeli és idıbeli tájékozódás elemi szintjére.
Önállóan tájékozódjon szőkebb környezetében.
Olvasás – írás elıkészítése
Évfolyam: 1-2.
Cél:
Az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése; érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodási és kommunikációs készség fejlesztés.
Feladatok:
A környezet iránti érdeklıdés felkeltése, fenntartása. Egyszerő utasítások megértésének,
követésének megalapozása. A harmonikus személyiségfejlıdés feltételeinek megteremtése. A
csoportba való beilleszkedés elısegítése, megfelelı motiválással az együttmőködés
biztosítása. A viselkedés elemi normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való pozitív
hozzáállás, feladattudat kialakítása.
Elvárt teljesítmény:
Tartsa be a viselkedés elemi normáit. Aktívan vegyen rész közös tevékenységekben,
feladatokban. A felnıtt irányítását fogadja el. Alakuljon ki elemi szintő feladattudata, az
alapkészségek fejlıdésében mutasson pozitív tendenciát.
Olvasás – írás
Évfolyam: 3-8.
Cél:
A környezet iránti érdeklıdés felkeltése, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán
törekvés kialakítás.
Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése.
Az analizáló-szintetizáló készség fejlesztésével az értı olvasás képességének megszerzése.

417

Az olvasás-írás technikájának alkalmazásával képes legyen az információk elemi szintő
megszerzésére, átadására.
Feladat:
Hallás- és látás-figyelem fejlesztése, hang- és betőfelismerés, betők írása.
Szavak másolása, analizálása, írása diktálás után.
Szavak értelmezése, mondatalkotás, -kiegészítés megfogalmazása, önálló írása.
Személyes adatok ismerete, önálló írása, hivatalos iratok ismerete, őrlapok kitöltése
segítséggel.
Olvasás és íráskészség felhasználása a szabadidı-tevékenység során 8újság lapozgatása,
egyszerő rejtvény megfejtése).
Elvárt teljesítmény:
Képes legyen alapvetı tájékozódásra térben és vízszintes síkban.
Rendelkezzen a környezeti elvárásoknak megfelelı alapvetı kommunikációs készséggel.
A betők megismerésével, összeolvasás illetve szókép-felismerés segítségével képes legyen
rövid szöveg önálló elolvasására, értelmezésére.
Képes legyen az olvasás-írás készségének, mint szabadidı-tevékenységnek, és mint
információs eszköznek elemi szintő spontán alkalmazására.
Számolás-mérés elıkészítése
Évfolyam: 1-2.
Cél:
A számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése; érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodási készség fejlesztése, a környezet megismerése során
tudatos tevékenységek végzése.
Feladatok:
A környezet iránti érdeklıdés felkeltése, fenntartása. Egyszerő utasítások megérésének,
követésének megalapozása. A harmonikus személyiségfejlıdés feltételeinek megteremtése. A
csoportba való beilleszkedés elısegítése, megfelelı motiválással az együttmőködés biztosítás.
A viselkedés elemi normáinak elfogadása, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, feladattudat
kialakítása.
Elvárt teljesítmény:
A viselkedés elemi normáit tartsa be. Aktívan vegyen rész a közös tevékenységekben,
feladatokban. A felnıtt irányítását fogadja el, az elvárásoknak igyekezzen megfelelni.
Alakuljon ki elemi szintő feladattudata. Mutasson pozitív tendenciát az alapkészségek
fejlıdésében.
Számolás – mérés
Évfolyam: 3-8.
Cél:
A környezet iránti érdeklıdést felkelteni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán
törekvést kialakítani.
Alapvetı tájékozódást kifejleszteni térben és idıben.
Mennyiség- és számfogalmat kialakítani, alapmőveleteket végeztetni fejben és írásban.
A gondolkodási funkciókat fejleszteni, logikai összefüggések felismerése révén az
ismereteket gyakorlatban alkalmazni.
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Feladat:
Tér- és idıbeli tájékozódás kialakítása, gyakorlása.
Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása, mennyiségek, számjegyek felimerése,
összehasonlítása, megváltoztatása, mőveletek végzése.
Szöveges feladatok értelmezése, a lépések felállítása, logikai összefüggésének felismerése.
Mérések különbözı mértékegységekkel, fajtáik, léptékük, gyakorlati alkalmazásuk
megismerése.
A pénzzel kapcsolatos elemi ismeretek megszerzése, pénzérmék, bankjegyek felismerése,
értékük, nagyságrendbeli különbségek felismerése, a mindennapi életben történı
alkalmazásának gyakorlása segítséggel.
Elvárt teljesítmény:
Szerezze meg képességei szerint a megfelelı tér- és idıbeli tájékozottságot, kompetenciát.
Legyen képes mennyiségek becslésére, mérésére, összehasonlítására, alapmőveletek
elvégzésére, ellenırzésére számok kiolvasására, értékük megállapítására.
100-as körben ismerje a pénzt, végezzen váltásokat segítséggel. Vásároljon önállóan
hozzávetıleg kiszámolt összeggel.
Legyen tisztában különbözı jövedelmek, áruk árának nagyságrendjével, végezzen
összehasonlításokat, becsléseket segítséggel.
Játékra nevelés
Évfolyam: 1-3.
Cél:
A személyiség kibontakozása, az alkalmazkodóképesség fejlıdése pozitív érzelmi légkörő,
játékos szituációkon keresztül.
A játék folyamán környezetének, a tárgyaknak, jelenségeknek egyre jobb megismerése,
társaival és a felnıttekkel kapcsolat építése, a kommunikációs készség fejlıdése.
A játéktárgyak adekvát használata.(vigyázzon rájuk és tartsa rendben azokat).
Az osztályközösséghez való alkalmazkodás megtanulása, az osztályközösség szabályainak
elfogadása.
A tantárgyak során kialakított készségek és képességek erısítése és elmélyítése.
Fejlıdési zavarait a legfontosabb tevékenységi forma: a játék segítségével igyekezzen
leküzdeni.
Különbözı játékfajták feladata:
Gyakorló játék: Az adott tárgyakból (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen
keresztül ismerje meg a tárgyak rendeltetését, (pl. kockából építeni lehet) tulajdonságait. Ezek
a tapasztalatok nagymértékben fejlesztik a szenzormotoros funkciókat.
Fajtái:
Hang és beszéd játékos gyakorlása.
Mozgást gyakorló játékok.
Játékszerek, eszközök rakosgatása.
Játék különbözı anyagokkal.
Az a játéktevékenység, amelyen keresztül különbözı képességeit gyakorolja.
Konstrukciós játék: A manipulációs gyakorlójátékok spontán folytatása.
A szerepjáték egyik fajtája.
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Az egyik olyan játéktevékenységi forma, amelyben a gyerek a felnıttek szerepét,
tevékenységét sajátos játékkörülmények között: általánosított formában, képzelete
segítségével, felnıttek által használt tárgyak helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra
alkotja.
Feladata:
a tárgyak használata közben tovább fejlıdjenek érzékszervei
minél pontosabban figyeli meg a környezı világot, annál pontosabb a „konstruálás”,
fontos feladat, a lehetı legpontosabb megfigyeltetés
képzelet fejlesztése
gondolkodás fejlesztése
manuális készség fejlesztése.
Szerepjáték: A témát különbözı életszakaszokban más, és más hordozza: elsı életszakasz: a
cselekvés, késıbb a tárgy, legkifejlettebb formájában pedig a szerep.
Feladata:
- a különbözı élmények legösszetettebb formában való lejátszása,
- képzelet fejlesztése,
- közösségi kapcsolatok fejlıdése /együtt-játszás/,
- megfigyelések pontosítása,
- gondolkodás fejlesztése,
- beszédkészség fejlesztése,
- érzelmek egészséges elrendezése,
- játékokkal való adekvát bánásmód
- esztétikai érzékek fejlesztése.
Didaktikus játék:
Módszer az ismeretek, tapasztalatok bıvítésére.
Oktatási célok szolgálatába állíthatók.
Sérült gyerek nevelését ellátó iskolában a didaktikus játék a különbözı tantárgyak
tanításában a játékosságot segíti elı (pl. számolás-mérés) tárgyban páratlan-páros
tanításánál játékos párosítások.
Feladata:
- a tárgyak egymással kapcsolatba hozása,
- ismeretek pontosítása, bıvítése,
- gondolkodás fejlesztése,
- térbeli elhelyezkedés megismertetése,
- idıfogalom fejlesztése,
- szocializációs készség fejlesztése.
Spontán játék:
Szabadon választott játékkal való játék szünetekben, délután.
Feladata:
- Ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, mindent a gyerek határoz meg, ı kezdeményez,
választ játékot, stb.
Szabályjáték:
Különbözı szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza a játék kezdetét,
befolyását, befejezését.
Kifejezetten közösségi játékforma.
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Feladata:
- figyelem fejlesztés,
- fegyelmezettségre nevelés,
- testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása,
- szocializáció fejlıdésének segítése,
- értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet),
- ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?).
Szabadban játszható játékok:
Minden játékfajta játszható a szabadban.
Feladata:
A külsı környezet megismerése a játékon keresztül
Gyakorló játék: A játék lényege az utánozhatóság, az aránylag hosszú játékidı, az
ismétlıdés, ritmikusság, ezek együttese, és a biztonság keresése alakítja ki a kinesztetikus
észlelést /saját mozgás észlelése/.
Elvárt teljesítmény:
Ismerkedjen játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvetı tulajdonságaival.
Figyeljen az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre.
Segítse a téri orientációs képesség alakulását, ismerje a sorrendiség alapjait.
Tudjon fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, csukni.
Utánzással tudjon egyszerő játékos gyakorlatokat elvégezni. Legyen képes együtt játszani
társaival, és egyszerő játékszabályok betartására.
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Évfolyam: 7-8.
Cél:
Ismereteket bıvíteni, a társadalmi környezetet jobban megismerni. Gyakorlati ismereteket, a
szőkebb és tágabb környezet, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelı szociális
készségeket elsajátítani.
Feladat:
A saját és az állampolgárok jogainak és kötelességeinek elemi szintő megismerése. Az
értelmében akadályozott tanuló képességeinek teljesebb mértékő kibontakoztatása teljes
emberi élet eléréséért.
Elvárt teljesítmény:
Legyen képes arra, hogy egyszerő élethelyzetekben helyesen cselekedjen, egyszerő oksági
összefüggéseket alkosson.
Elemi szinten fejlıdjön ki feladattudata, felelısségérzete.
Ismerje fel a konfliktushelyzetet az egyes helyzetekben, a begyakorolt konfliktuskezelési
minták segítség a megoldásban.
Segítséggel tudja használni a szolgáltató és közintézményeket.
Megfelelıen alkalmazza a tanult viselkedési és magatartási normákat, érintkezési formákat a
mindennapi élethelyzetekben.
Ismerje az alapvetı közlekedési szabályokat, tartsa be azokat.
Tudja saját és családtagjai személyi adatait.
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Ellenırzés:
A tanítási – tanulási folyamat ellenırzése az értelmében akadályozott tanulók esetében az
„elfogadva követel” elv szerint valósuljon meg.
El kell fogadni, hogy lassabban halad, hogy többszöri ismétlésre van szüksége.
Az ellenırzés a folyamatos megfigyelésbıl, a tapintatosan korrigáló megjegyzésekbıl,
figyelmeztetésbıl, minden esetben konkrét segítségnyújtásból álljon.
Környezet és egészségvédelem
Évfolyam: 5-8.
Cél:
Bıvíteni a tanuló meglévı ismereteit a környezetünk élı és élettelen jelenségeirıl.
Igényt kialakítani a természetvédelemre.
Kialakítani olyan alapvetı egészségügyi ismereteket, készségeket és szokásokat, amelyek
hozzájárulnak teste megismeréséhez, ápolásához, az egészség védelméhez.
Egészségügyi ismereteket bıvíteni és olyan szokások, készségeket kialakítani, melyek
segítségével az egészséges életmód és tiszta környezete iránti igénye kifejlıdik.
Feladat:
Saját testének, érzékszerveinek és azok mőködésének megismerése. Folyamatos gyakorlási
lehetıség testének, ruházatának és környezetének tisztán tartásához.
Az egészséges életmód feltételeinek és annak fontosságának tudatosítása.
Az élılények és környezetük kölcsönhatásainak megismerésén keresztül tegye lehetıvé a
tanuló környezetkímélı és természetvédı szemléletének kialakulását.
Elvárt teljesítmény:
Legyen ismerete a környezetben élı élılényekrıl, élıhelyeikrıl, testfelépítésük legjellemzıbb
vonatkozásairól.
Legyen elemi ismerete a környezet hatásai és az élılények életmódja közötti
összefüggésekrıl.
Tudja mi a környezetszennyezés. Legyen ismerete a környezetet károsító anyagok hatásairól.
Utasítsa el a természetet romboló, szennyezı magatartást.
Tudjon egyszerő környezetmegóvó tevékenységet végezni. Ismerje fel, mutassa meg
testrészeit, érzékszerveit, azok elemi funkcióit. Tudja testét ápolni, tisztán tartani, ruházatát
gondozni.
Legyen képes a tanult egészségvédı-óvó szokások alkalmazására.
Ismerjen életkorának és értelmi fejlettségének megfelelıen néhány elsısegély-nyújtási
szabályt.
Igényelje a mozgást, a szabad levegın tartózkodást.
Legyen elemi ismerete teste biológiai mőködésérıl, hatásairól.
Önkiszolgálás
Évfolyam: 1-3.
Cél:
Tevékenységeken keresztül elérni a teljes vagy részbeni önállóságot önkiszolgálásában.
Az egészséges életmód szokásait kialakítani.
A rendszeretetet megalapozni.
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Feladat:
Célirányos tevékenységek gyakorlásával elemi önellátási szokások (testápolás, étkezés,
öltözködés, stb.) kialakítása, begyakorlása, alkalmazása.
A tevékenységek rutinszerő elvégzése.
Követelmény:
Tudjon minimális segítséggel levetkızni, felöltözni, ruhazárakat kezelni.
Tudja cipıjét irányítással befőzni.
AWC és mosdóhasználatával kapcsolatos teendıket tudja önállóan elvégezni. (személyi
higiénia)
Tudja az evıeszközöket (kanalat, villát) helyesen használni, kancsóból tölteni, szalvétát
rendeltetésszerően használni.
Étkezése legyen kulturált, tiszta.
Ismerje a foglalkozások eszközeit, tárgyait, azok használatát, helyét, és rendjét. Használat
után tudja azokat önállóan helyükre tenni.
Életvitel és gondozási ismeretek
Évfolyam: 4-8.
Cél:
Kialakítani olyan ismereteket, szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a
mindennapi életben elıforduló egyszerő önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok
elvégzésére kisebb irányítással képessé válik.
Fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját, ki
alakítani az elemi munkavégzı képességét.
A tanult ismereteket egyre nagyobb önállósággal alkalmazza a belsı késztetés, az önkifejezés
érdekében.
Feladat:
A textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával,
kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók megismerése.
A varráshoz használatos cérnák, díszítıöltések, gyöngyfőzéshez használatos fonalak,
eszközök, balesetvédelmi elıírások megismerése.
Az alkalmazandó technikák megismerése és elsajátítása.
A konyhai mőveletek során az egyszerő alapanyagok, azok tárolása, felhasználhatósága, a
munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok használata, valamint a
tevékenységhez szükséges munkamenet megismerése és gyakorlati alkalmazása. A takarítás,
mosogatás eszközei, azok használata, mosogató- konyhai tisztítószerek leggyakrabban
használatos típusai, azok balesetmentes használata, mely a balesetvédelmi elıírásoknak
megfelel. A vásárlással kapcsolatos teendık gyakorlása, (az áruk megfelelı minıségének
ellenırzése, minıségi kifogások jelzése, teendık a kifogások felmerülése esetén) az árukon
meglévı piktogramok ismerete, azok figyelembe vétellel vásárlás során, valamint az ide
vonatkozó elemi viselkedési szokások. A közlekedésben a fokozódó önállóság, a szabályok
elsajátítása és betartása.
Önkiszolgálás – ruhagondozás terén, ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a textíliáknál
tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat /piktogramokat/.
Minden területen biztosítsa a tanulók képességeihez igazodó megfelelı gyakorlást,
megerısítést, alkalmazást annak érdekében, hogy ezeket a tevékenységeket be tudja építeni
önálló életvitelébe, otthoni környezetébe.

423

A megtanult munkafolyamatok gyakorlása és alkalmazása lehetıvé váljon az e témát érintı
tantárgyak oktató-nevelı tevékenysége során.
Az otthoni életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete
gondozásához.
Elvárt teljesítmény:
Tudja a háztartási eszközöket balesetmentesen és egyre nagyobb önállósággal kezelni.
Tudjon egyszerő ételeket kevés segítséggel elkészíteni.
Egyre nagyobb önállósággal legyen képes tevékenységei után környezetében rendet rakni.
Legyen igénye önmaga és környezete tisztaságára.
Legyen képes a takarítási és gondozási munkákhoz, az adott munkadarabok elkészítéséhez
szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb kiválasztására. Tudja kívánságát közölni
vásárlás során.
Tudja ismereteit alkalmazni a különbözı természetes anyagok megmunkálásakor.
Felnıtt irányítással legyen képes munkadarabokat elkészíteni.
Tevékenységei során a piktogramokat tudja eszközként használni.
Mozgásnevelés
Évfolyam: 1-6.
Cél:
Olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket kialakítani, amely a késıbbi
mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus
képességeiket hatékonyan fejleszti.
Sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíteni mozgásvágyuk fenntartását
a késıbbi évekre, valamint kötıdést jelentı élményeket nyújtani.
A megtanult begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai gyakorlatok, elemi mozgássorok
reprodukálását segíteni.
A mozgáskedvet felkelteni.
Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a tanulók
társadalmi mobilizációját elısegíteni.
Feladat:
A gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. Alapmozgások (futás, ugrás, dobás)
gyakoroltatása.
Térbeli irányok, viszonyfogalmak használata. Ciklikus mozgássorok elsajátítása. A
tornaszerek adekvát, egyre önállóbb használata. Mozgásos emlékezet fejlesztése. Testi
fejlıdés zavarának korrekciója a helyi lehetıségekhez igazodó terápiás eljárások
alkalmazásával.
Elvárt teljesítmény:
Tudjon mozdulatsort folyamatosan végezni. Tudja saját testéhez viszonyítva tájékozódni.
Ismerje az általa használt tornaszerek nevét. Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba.
Tudjon csapatához alkalmazkodni, törekedjen a játékszabályok betartására. Mozgását tudja
összerendezni és irányítani, ügyeljen a helyes testtartásra.
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Testnevelés
Évfolyam: 7-8.
Cél:
A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. Az
egészséges testi fejlıdést biztosítani.
A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket rögzíteni.
A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni.
Az ügyességet, erıt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni.
Feladat:
A sportjátékok alapvetı játékelemeinek megismerése.
Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése.
Térbeli irányok viszonyfogalmak használata.
Alapmozgások gyakorlása.
Testi fejlıdés zavarainak korrekciója.
Labda-biztonság növelése.
Növekedı elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása.
Elvárt teljesítmény:
Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra.
Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. Tudjon alsó és felsı dobással célba dobni.
Végezzen izomerısítı gyakorlatokat mind hosszabb idıtartamban.
Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát.
Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni.
Ének – zene
Évfolyam: 1-8.
Cél:
A tanulót sikerélményhez juttatni a megismerési folyamatok során.
Játékos, felszabadult légkör biztosításával nyújtani segítséget a harmonikus
személyiségfejlesztéshez, a félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdéséhez.
A személyiség egészére fejlesztı hatású élményeket nyújtani. A tanuló esztétikai érzékét
fejleszteni, érzelmi életét gazdagítani. A nemzeti öntudat kialakulását segíteni.
Az együtt éneklés örömével segíteni a foglalkozások jó hangulatának kialakulását.
Az ének-zenével, mint közös nyelvvel segíteni, összekapcsolni a sérült és ép embereket.
Feladat:
Az egyenletes lüktetés megérzése, átvétele.
Mondókák, dalok, körjátékok megismertetése, bıvítése.
Gyakorlatok végzése a tempó, a dinamika figyelembevételével.
Éneklés közösen és egyénileg. Mozgásos-táncos feladatok végzése.
Elvárt teljesítmény:
Tanuljon hallás után egyszerő népdalokat, gyermekdalokat. Alkalmazza játékos gyakorlatok
során az egyszerő táncos, bábos kifejezési formákat.
Tudjon rövid verseket, meséket dramatizálva egyszerően elıadni.
Vegyen részt csoporton belüli szereplésekben.
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Ábrázolás – alakítás
Évfolyam: 1-8.
Cél:
Az alkotóképesség megalapozása a különbözı ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlı
funkcióöröm motivációs hátterével.
A kreatív önkifejezés igényének kialakulása a vizuális mővészetek eszköztárának
felhasználásával.
A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképének kialakulása, önismeretének
fejlıdése.
A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékének fejlıdése.
Feladat:
Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése.
Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek fejlesztése.
Tantárgyi ismeretek bıvítése, ismerkedés mőalkotásokkal.
Elvárt teljesítmény:
A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különbözı ábrázoló- alakító
technikákat.
A környezet vizuális és taktilis tulajdonságainak megfigyelése.
Az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak megismerése, használata.
Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek elsajátítása.
Képzımővészeti és népmővészeti alkotások megtekintése.
Fejlesztési (terápiás) feladatok
Készségek:
Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése.
Képességek, attitődök:
Formaalkotási képességek, kompozíciós képessége.
Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége.
Képzeteket felidézı ábrázolási képesség.
Képolvasás, képi közlés képessége.
Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése.
Pszichikus funkció:
Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés.
Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén.
Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése.
Gondolkodási mőveletek:
Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás.
Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis.
Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás.
Gondolkodás fajták:
Perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, logikus.
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Tánc- és drámajáték
Évfolyam: 4-8.
Cél:
Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során. Kibontakoztatni
együttmőködı képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben.
Fejleszteni esztétikai érzékét, gazdagítani érzelmeit. Olyan élményeket nyújtani, melyek a
személyiség egészére fejlesztı hatásúak. Segíteni a kapcsolat kiépítését a sérült és ép emberek
között.
Feladat:
Az értelmileg akadályozott gyermekek tanulási, fejlesztési programjainak elkészítésénél
figyelembe kell venni, hogy a tanulók fejlıdését nagymértékben befolyásolja az idegrendszer
veleszületett, illetve szerzett károsodása. Mivel a mozgásfejlesztéssel közvetett módon
elısegíthetı az emocionális és a kognitív funkciók kibontakoztatása, a fejlesztı munkában
ennek kiemelten fontos szerepe van.
A tánc- és drámajáték tantárgy keretén belül lehetıség nyílik a komplex fejlesztésre. Mint
minden oktatási területen, itt is a fokozatosság és a részletesség elve érvényesül, ezért a
tantárgy témakörei nagyon kiterjedtek.
A megfelelı megalapozás és a fokozatos fejlesztés érdekében:
a mozgás nem tornagyakorlatokkal,
a zene nem énekléssel és tánccal,
a drámapedagógia nem dramatikus játékokkal kezdıdik.
Terápiás feladatok:
A mozgásgyakorlatokat a helyes testtartás, egyensúly, koordináció megtanulása elızi meg,
amelyre kisebb módosításokkal az Alexander – módszer kínálkozott megfelelınek. A
módszer feltalálója Frederick Matthias Alexander ugyanis azt állítja, hogy a helytelen
testtartásból származó észrevétlen feszültségek az évek során folyamatosan épülnek fül, majd
késıbb fájdalomban és deformációban jelentkeznek. Ahogy a levegıbe nem lehet várat
építeni, úgy a helytelen testtartásra sem alapozhatjuk a mozgásnevelést. A módszer
gyakorlatai végég jelen vannak a tanulók fejlesztésének éveiben, hogy olyan technikát
sajátíthassanak el, amellyel a szükséges legkevesebb feszültséggel járhat a mozgásuk. A
helytelen testtartást kiváltó okok közül néhány, mint a túl sok üléssel eltöltött óra, vagy a
sikerélmény hiánya hatványozottan érvényes az értelmileg akadályozott gyerekekre.
A zene és a mozgás közötti kapocs a ritmus, amely megteremti a ritmikus mozgás alapjait, s
ez nemcsak zenei szempontból lényeges, hanem visszahat a mozgáskoordinációra is. A zene,
mint a motoros képességek fejlesztésének, érzelmi feszültségek szabályozásának, agresszív és
autoagresszív hajlamok csökkentésének eszköze, képes érzelmi kvalitásokat is áthangolni, így
a viselkedésre is hatni. A zenei témák között megkülönböztetve szerepelnek az „aktív” és a
„passzív” terápiák. Az elıbbi esetben a gyermek maga csinálja a zenét, az utóbbinál pedig
befogadóként a mővek hallgatása hat rá. A zenén keresztül kifejezheti ki nem mondott
élményeit, a tánc során eljuthat az önkifejezés egész magas fokához.
A drámapedagógia keretén belül a kezdeti idıszakban sokféle mozgásos játékra, pihentetı
lazító gyakorlatra van szükség, hiszen a gyerekek csak rövid idıre tudnak a feladatra
koncentrálni. A drámajátékok megvalósulásához a helyes légzés-, beszéd-, érzékelés-fejlesztı
gyakorlatok kezdetben az egyszerőbb, majd az egyre bonyolultabb formáin keresztül vezet az
út.
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A tanuló a hétköznapi helyzeteken kívül az ünnep, a hagyomány megszokottól eltérı tilalmi
és elıírási rituáléit is megismeri. Az ünnepekhez kapcsolódó népszokások többnyire
összetettek, szövegbıl, énekbıl, táncból, gesztusból, szokáscselekménybıl állnak. A népi
játékokon keresztül a tanulók gyakorolhatják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
amelyek a lakóhely, a szülıföld, a haza és a népei jobb megismeréséhez vezetnek, segítenek a
harmonikus kapcsolat kialakítását a természettel és az ıket körülvevı világgal. A tananyag
összeállítása során a fı szempont, hogy olyan hagyományokat ismerjenek meg, amelyek
évszázadok során közel álltak a gyerekek életéhez. Ehhez szorosan kapcsolódnak a múzeum-,
színház-, mozi-, kiállítás látogatások is.
A tánc- és drámajáték tantárgy lehetısége, hogy a mozgást, a táncot és a drámajátékot nem
csupán a fejlesztés, hanem az önkifejezés, az önmegvalósítás eszközének is tekinti. Általa a
tanulók egy olyan kommunikációs közeg birtokába jutnak, melynek segítségével párbeszédet
folytathatnak a világgal. Erre a legmegfelelıbb bizonyítékot a sikerélményt nyújtó
szereplések jelentik.
Elvárt teljesítmény:
Ismerje meg saját testét, mozgásproblémáit segítséggel igyekezzen korrigálni.
Vegyen részt csoporton belüli szereplésekben, tanuljon meg verseket, dramatizált meséket,
történeteket, vegyen részt azok elıadásaiban, az elıadások elıkészítésében. Rendszeresen
tekintsem meg színházi elıadásokat.
A számítástechnika és irodatechnika alapjai
Évfolyam: 7-8.
Cél:
Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklıdését a számítógépek és az irodatechnikai
eszközök iránt. Bemutatni azok sokszínőségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a
játékban és a szórakozásban. Ismerni a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és
balesetvédelmi szabályait.
Használni az irodai munkában elıforduló eszközöket.
Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép lehetıséget teremt az egyéni
ütemő tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására.
Feladat:
A számítógép részeinek, mőködésének megismerése. Grafikával, szöveggel kapcsolatos
feladatok értelmezése, megoldása. Különbözı típusú játékprogramok használatának
elsajátítása egyéni szintekhez mért nehézségi fokon.
Irodatechnikai készülékek mőködésének megismerése.
Elvárt teljesítmény:
Ismerje a számítógép tartozékainak és az irodatechnikai eszközök neveit. Legyen tisztában
azzal, hogy mi mire használható. Tudja elemi szinten kezelni az egeret, billentyőket, a
telefont, a fénymásolót és a spirálozógépet. A számítógéppel és programokkal kapcsolatos
egyszerő szóbeli utasításokat értse meg és hajtsa végre.
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ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az általános iskola a tanulásban akadályozott tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve
V. fejezetének tantárgyi rendszere alapján dolgozik.
TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK
ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. osztály

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ism.
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Természetismeret:BiológiaEgészségtan
Természetismeret: Fizika - kémia
Földrajz
Ének -zene
Rajz és kézmővesség
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Osztályfınöki
Tánc- dráma
Ismerkedés az Informatikával
Hon és Népismeret
Média ismeret
Kötött óraszám
Szabadon tervezhetı óraszám
Kötelezı óraszám

Évfolyamok óraszámai
1.
2.
3.
4.
5.
7
7
5
7+1* 7+1*
2
4

4

4

2

2

2

19
1*
20

1
1
1
3

19
1*
20

4
1

4
1

1
2
2
0,5+0,5♦
1
3
3
1
0,5♦

1
2
2
1
1
3
3
1

0,5♦

2

1
0,5+0,5♦ 0,5+0,5♦
1
2
2
1,5+0,5*
2
2,5
3
3
3
1
1
0,5♦
0,5♦
0,5♦
0,5♦

19,5
0,5*
20

7.
8.
4
3,5+0,5♦
1,5+0,5♦ 1,5+0,5♦

4+0,5♦ 3,5+0,5♦ 3,5+0,5♦

2

1
1
1
3

6.
4
2

21,5
1*
22,5

2

2
1
1
2,5
3
1
0,5♦

22,5

22,5

25

0,5♦
0,5♦
25

22,5

22,5

25

25

A tantervi modulok tananyaga beépül a tantárgyi rendszerünkbe az alábbi megoszlás szerint:
- Tánc-dráma: Ének-zene 4., 5., 7. évfolyam;
- Ismerkedés az informatikával: Matematika 4., 5., 6. évfolyam,
- Hon- és népismeret: Történelem és állampolgári ismeretek 7., 8. évfolyam,
- Médiaismeret: Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam.
IV. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az iskolai nevelés, oktatás, képzés tantárgyakhoz kapcsolódó kulcskompetenciák:
1. Anyanyelvi kommunikációs nevelésünk:
- Feltétele: a megfelelı szókincs, a nyelvtani és az egyes nyelvi
funkciók megismertetése.
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-

Célja:
o hogy tanulóink mentális képességük szintjén rendelkezzenek
azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs
helyzetekbe be tudjanak kapcsolódni.
o képesek legyenek különféle segédeszközöket használni saját
szóbeli és írásbeli érzéseik kifejezésében,
o tiszteljék az anyanyelvi kommunikáció szintjén megjelenı
esztétikai minıséget.

2. A matematikai kompetencianevelésünk
- Célja:
o a tanulóink felkészítése a mindennapok problémáinak
megoldására.
o a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek
kialakítása és használata
o a pedagógiai szakaszoknak megfelelı követelményszinten
alapmőveletek gyakorlati alkalmazása.
3. A természettudományos kompetencianevelésünk
- Célja:
o tanulónk természettudományos kompetenciájuk birtokában
képesek
legyenek
mozgósítani
megszerzett
természettudományos ismereteiket, és gyakorlatias módon
tudják is alkalmazni.
o a természettudományos ismeretekkel szemben egyéni
képességeinknek megfelelıen kritikus és kíváncsi attitőddel
bírjanak
o érdeklıdjenek és elemi szinten értékeljék környezetük etikai
kérdéseit.
4. A digitális kompetencianevelésünk
- Célja:
o az információs társadalom technológiáinak használata a munka,
a kommunikációnak használata a munka, a kommunikáció és a
szabadidı terén,
o információk felismerése, keresése, cseréje, egyénre szabott
segítségadás mellett,
o kommunikáció és hálózati együttmőködés az interneten
keresztül,
o a valós és virtuális információk differenciálását szolgáló
képességek kialakítása.
o a megszervezett digitális kompetenciák segítségével részvétel
kulturális, társadalmi és /vagy szakmai célokat szolgáló
közösségekben és hálózatokban.
Az általános iskola a tanulásban akadályozott tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelve V. fejezetének tantárgyi rendszere alapján dolgozik.
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BEVEZETİ SZAKASZ (1.- 2. évfolyam) és kezdı (3.-4. évfolyam)
Nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók
fejlesztése. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal,
terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglévı nagyobb eltérésekhez. A
képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a
tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.
ÓRATERV 2004-2005.
ÁLTALÁNOS ISKOLA 1.-8. évfolyam

TANTÁRGYAK
1.
2.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
7
7
TÖRTÉNELEM ÉS
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
IDEGEN NYELV (ANGOL)
MATEMATIKA
4
4
INFORMATIKA
KÖRNYEZETISMERET
2
2
TERMÉSZETISMERET
TERMÉSZETISMERET BIOLÓGIOEGÉSZSÉGTAN
TERMÉSZETISMERET
FIZIKA-KÉMIA
FÖLDRAJZ
ÉNEK-ZENE
1
1
RAJZ ÉS KÉZMŐVESÉG
1
1
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI
1
1
ISMERETEK
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
3
3
OSZTÁLYFÖNÖKI
1
1
KÖTELEZİ ÓRASZÁM
20
20
NEM KÖTELEZİ /VÁLASZTHATÓ/ 10 % 10 %
%
REHABILITÁCIÓ
15 %
EGYÉNI FOGLALKOZÁS 12%→6 %

3.
7

4.
7

5.
5
2

6.
5
2

7.
5
2

8.
5
2

4

5

5

4

4
1

4
1

2

2
2

2
1

1

2

2

2
1
1
4,5

2
1
1
4,5

1
2
2,5

1
1
2,5

3
1
22,5
8%

3
1
22,5
8%

1
1
2,5

1,5
1
1
2

3
3
3
3
1
1
1
1
22,5 22,5 27,5 27,5
25 % 25% 24% 24%
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ÓRATERV 2005-2006.
ÁLTALÁNOS ISKOLA 1.-8. évfolyam
TANTÁRGYAK
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
TÖRTÉNELEM
ÉS
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
IDEGEN NYELV (ANGOL)
MATEMATIKA
INFORMATIKA
KÖRNYEZETISMERET
TERMÉSZETISMERET
TERMÉSZETISMERET BIOLÓGIOEGÉSZSÉGTAN
TERMÉSZETISMERET
FIZIKA-KÉMIA
FÖLDRAJZ
ÉNEK-ZENE
RAJZ ÉS KÉZMŐVESÉG
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI
ISMERETEK
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
OSZTÁLYFÖNÖKI
KÖTELEZİ ÓRASZÁM
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MATEMATIKA
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ISMERETEK
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
OSZTÁLYFÖNÖKI
KÖTELEZİ ÓRASZÁM
NEM KÖTELEZİ /VÁLASZTHATÓ/
%
REHABILITÁCIÓ
15 %
EGYÉNI FOGLALKOZÁS 12%→8 %

3
1
20
10 %

3
1
20
10 %

3
1
20
10 %

3
1
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10 %

3
1
22,5
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3
1
22,5
25%

3
1
25
30%

3
1
25
30%

BEVEZETİ SZAKASZ (1.- 2. évfolyam)
Tantárgyankénti követelmények, elérendı képességek, készségek:
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
-

-

Mutasson fel a tanuló mérhetıen folyamatos fejlıdést a kommunikáció készségében,
tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdésekkel, válaszadással.
Legyen képes közremőködni egyszerő üzenetek átadásában.
Tudja elmondani saját személyi adatait.
Beszéljen érthetıen, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban.
Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására segítséggelelıkészítéssel.
Legyen képes felkészülés után egyenletes tempóban olvasni.
Írásképe legyen rendezett, olvasható.
Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról- elıkészítéssel, 3-4
betőbıl álló szavakat tollbamondás után leírni8, elıkészítéssel.
Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat: elıkészítés mellett
alkalmazza a mondatkezdı nagybetőt, a mondatvégi írásjeleket, legyen ismerete a „j”
hang kétféle jelölésérıl.
Legyen betőismerete a tanult betők körében.
Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására.

MATEMETIKA
-

Tudjon ciklikus sorokat folytatni.
Legyen képes legalább háromelemő szekvencia felidézésére.
Tudjon a megismert tulajdonságok alapján csoportosítani.
Tudjon kész csoportokat egy tulajdonsággal elnevezni.
Legyen biztos számfogalma 20- as számkörben.
Jártasság összeadás, kivonás elvégzésében 10- es számkörben, eszközhasználat nélkül.
Tudja az egyszerő szöveges feladatot mővelettel megjeleníteni, lejegyezni.
Ismerjen fel összefüggéseket személyek, tárgyak, számok között.
Tudja kifejezni a felismert összefüggéseket tevékenységgel, szóval.
Legyen képes dolgokat egymáshoz rendelni.
Tudjon egyszerő sorozatokat alkotni megadott szabály alapján.
Különböztesse meg a kerek, szögletes, gömbölyő alakzatokat.
Győjtsön tapasztalatokat a hosszúság, a tömeg, az őrtartalom méréséhez.
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KÖRNYEZETISMERET
-

-

Alkalmazza a gyakorolt megismerési módszereket (tapasztalat, megfigyelés,
csoportosítás).
Tudja kifejezni tapasztalatait szóban és rajzban.
Tudja az idıjárás elemeinek, a napoknak, a napszakoknak és az évszakoknak a nevét.
Értse az összehasonlítások során a tanár által használt kifejezéseket, relációkat.
Ismerje a fı csapadékfajtákat.
Használja a téri és idıi relációkat jelentı legegyszerőbb kifejezéseket.
Fokozatosan önállósodjon a gyalogos közlekedésben.
Ismerje fel és nevezze meg a megfigyelt növényeket és állatokat. Tudja, hogy a
növényeknek emberi táplálkozásra alkalmas részeik vannak, melyek az egészséges
táplálkozásban fontos szerepet játszanak.
Vegyen részt az életkorának megfelelı növényápolási és állatgondozási munkákban.
Fokozódó önállósággal válassza meg az évszaknak, az idıjárásnak megfelelı öltözéket.

ÉNEK-ZENE
-

Tudjon csoportban egyre nagyobb terjedelmő gyermekdalokat, népi játékokat,
körjátékokat énekelni.
Vegyen részt oldottan, örömmel az éneklésben.
Értse a ritmus, a dallam, a szöveg jelentését.
Törekedjen a szöveg szép, tiszta ejtésére, a helyes artikulációra, a megfelelı tempó és
hangerı alkalmazására
Ismerje fel a tanult dalokat dallam- és ritmusmotívumokról
Tudjon egyszerő ritmusmotívumokat megszólaltatni, ritmushangszert használni
Fejlıdjön akusztikus figyelme, irányultsága, intenzitása
Kapcsolódjon be körjátékba, mozgásos, táncos tevékenységbe
Jelenítse meg improvizációban a saját nevét

RAJZ –KÉZMŐVESSÉG
-

-

Tudjon megfigyelni, nagyság szerint rendezni formákat
Tudja a tárgyak helyét, helyzetét meghatározni segítségnyújtással
Tudja megkülönböztetni a sík –és térformákat. A szabályos –szabálytalan formákat,
valamint a szögletes-íves, szögletes-gömbölyő és szimmetrikus formákat tudja
megnevezni, ábrázolni
Értse meg a tankönyv ábráit, az egyszerő eligazító táblákat, piktogramokat
Értelmezze az egyszerő arckifejezéseket, gesztusokat
Tudjon szabadon alakítani élmény alapján festéssel rajzzal
Ki tudja fejezni az idıjárás egyszerő jelenségeit az évszakokhoz kapcsolódóan
képkialakításaiban
Tudjon tárgyakat készíteni papírból, agyagból.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
-

Fokozódó önállóság az önkiszolgáló tevékenységben- öltözködés önállóan (eseti
segítségnyújtás mellett) alapvetı tisztálkodási szokások alkalmazása
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-

-

Ruházat, tisztálkodási eszközök, tanszerek helyének, pakolásának, kezelésének
elsajátítása. észvétel a fejlettségének megfelelı házimunkában, csoportos
tevékenységben
Az étkezési, táplálkozási rend betartása. Étkezés késsel, villával.
Építıelemek felismerése, megnevezése. Tudjon saját elképzelést ötletet megvalósítani
az építésben.
Részvétel a közös tevékenységben az építésben.
A megismert természetes anyagok pontos megnevezése. Képek, formák, kompozíciók
létrehozása irányítás, segítségnyújtás mellett.
Tudjon átalakított anyagot megnevezni, csoportosítani, egyszerő mőveleteket végezni.
Használja rendeltetésszerően a megismert eszközöket, szerszámokat.
Tudjon papírt nyírni ollóval. Tudjon festékkel, ragasztóval bánni.
Rendelkezzen elemi ismeretekkel az anyagtakarékosságról, a környezet megóvásáról.
Elvárható a tanulótól a gyalogos közlekedés szabályainak ismerete, a tanult szabályok
alkalmazása, a balesetmentes közlekedés a felnıttek közelében
Rendelkezzen tapasztalatokkal a helyi tömegközlekedésrıl, az utazás közbeni
magatartásról
Ismerje a gyalogos átkelésre kijelölt helyek jelzését (zebra- lámpa), a rendır
karjelzéseit.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
-

Tartsa be a biztonsági szabályokat
Értse az órán elhangzó utasításokat és szakkifejezéseket, ezeknek megfelelıen
cselekedjen.
Legyen képes alkalmazni a tanult sorakozási formákat, alakzatokat, menetgyakorlatot.
Tudja végrehajtani a bemelegítı gyakorlatokat bemutatás után.
Legyen képes gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra futásgyakorlataiban
Alakuljon ki a hajító mozdulat. Érzékelje a távolba és a célba dobás különbségét.
Legyen képes mozgásában megkülönböztetni a magasba és a távolba történı ugrást.
Tudja összekapcsolni és irányítással sorozatban végrehajtani a tanult talajtornaelemeket.
Ismerje, illetve alkalmazza a labda birtokbavételének és továbbításának egyszerő kéz- és
lábtechnikás megoldásait.
Ismerje a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és tartsa be a játékszabályokat.

KEZDİ SZAKASZ 3.-4. évfolyam
Tantárgyankénti követelmények, elérendı képességek, készségek
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
-

Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására mindennapos társas érintkezésben.
Tudja gondolatait kifejezni összefüggı mondatokban.
Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására
Ismerje fel a tanult nyelvi fogalmakat (mondatfajták, szófajok)
Alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat tollbamondásnál, emlékezetbıl való
írásnál a begyakorolt szavakban.
Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására.
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-

Alkalmazza eszközszerően az olvasást és az írást a tartalmi megértést bizonyító
egyszerő feladatok megoldásában.
Legyen képes röviden, összefüggıen beszámolni az olvasottakról, az eseményekrıl.
Rendelkezzen elemi mőfaji ismeretekkel (vers, próza, megkülönböztetése).
Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható.
Legyen képes elıkészítés után tollbamondással 1-5 mondat leírására.
Tudjon szöveghően elmondani emlékezetbıl 1-1 verset.

MATEMATIKA
-

Tudjon alaphalmazokon adott tulajdonságú részhalmazt elıállítani.
Tudjon megfogalmazni egyszerő állításokat és azok tagadását.
Legyen biztos számfogalma 100-as számkörben
100-as számkörben tízes átlépés nélkül készségszinten tudjon összeadni és kivonni.
Legyen jártas a tízes átlépés összeadásában, kivonásában.
Értse a szorzás, bennfoglalás és a részekre osztás tartalmát.
Tudjon önállóan megoldani egyszerő szöveges feladatokat.
Legyen jártas egyszerő relációk értelmezésében, kifejezésében, megfogalmazásában.
Jártasság a számok nagyságának összehasonlításában.
Ismerje fel a szabályokat és tudja azokat megfogalmazni.
Tudjon állandó különbségő számsorozatot folytatni mindkét irányban.
Ismerje a téglalap és a négyzet tulajdonságait.
Legyen jártas a négyzet és a téglalap kerületének tapasztalati számításában.
Ismerje a tanult szabvány mértékegységeket.

KÖRNYEZETISMERET
-

Aktívan vegyen részt a tapasztalatok önálló vagy kiscsoportban történı győjtésében.
Legyen képes a tapasztalatait mondatokba foglalni, rajzban vagy írásos formában
rögzíteni
Ismerje környezetének legjellemzıbb felszíni formáit és vizeit.
Használja a földrajzi neveket, ismerje a fı világtájak nevét.
Legyen képes megfigyelni különbözı anyagokat.
Ismerje fel közvetlen környezetében a halmazállapot – változásokat.
Tudja csoportosítani megadott szempontok alapján lakóhelye élılényeit.
Legyen képes felsorolni segítséggel az életjelenségeket és az élethez szükséges
környezeti feltételeket.
Sorolja fel kép vagy a valóság alapján a virág és a gyümölcs része.
Vegyen részt környezetvédelmi tevékenységben.
Ismerje a balesetmegelızés fı szabályait
Tudja szőkebb lakóhelyén útbaigazítani az idegent.

ÉNEK –ZENE
-

Tudjon a tanult dalok hangulatának megfelelıen közösen énekelni emlékezetbıl,
legyen képes a tanult gyermekjátékokat, népi játékokat eljátszani.
Vegyen részt az improvizációs gyakorlatokban, jelenítse meg saját nevének ritmusát,
dallamát.
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-

Legyen gyakorlott a helyes légzéstechnikában, a szövegszerkesztésben, a dal
hangulatának megfelelı elıadásában.
Ismerje fel a tanult ritmusértékeket hallás és kottakép alapján.
Használja a ritmushangszereket önállóan, ritmusjátékok gyakorlott megvalósítása.
Ismerje fel a tanult szolmizációs hangok nevét és kézjelét, énekelje le azokat kézjelrıl.
Rendelkezzen ismeretekkel a tanult kottáról(betős, szám, színes, ötvonalas kotta).
Vegyen részt a ritmus -, az olvasó-, a kottakirakó gyakorlatokban, növekvı
önállósággal.
Legyen képes fegyelmezetten meghallgatni röviden – életkorának, fejlettségének
megfelelı- zenemővet, zenei részletet.
Tudja élményét, érzelmét szóban, rajzban, mozgásban, játékos formában kifejezni.

RAJZ ÉS KÉZMŐVESSÉG
-

Váljon gyakorlattá az egyes vizuális elemek használatában. Fejlıdjön érzelmi világa
és kreativitása.
Tudjon képet alkotni az idıjárás, az évszakok hangulatának kifejezésével, a téri
viszonylatok spontán rögzítésével.
Legyen képes egyszer vizuális ritmusok létrehozására.
Tudjon megfigyeléseket tenni és azokat megfogalmazni a természeti környezet
vizuális jellemzıire vonatkozóan.
Tudjon tárgyakat készíteni a megismert anyagokkal.
Ismerje a vonal- és foltképzési technikákat.
Legyen képes forma- és színritmusok létrehozására tárgykészítés céljából.
Biztosan ismerje téri szerkezetek létrehozásakor a térbeli viszonylatokat.
Ismerjen fel cselekvéssort képeken.
Ismerjen fel tárgyat két nézete alapján.
Legyen képes látvány hatására képet alkotni.
Tudjon látvány alapján tárgyakat segítséggel, szóban elemezni, összefüggéseket
rávezetéssel felfedezni.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
-

Az egészséges életmódhoz szükséges szokásrend ismerete, betartása.
Önállóság , gyakorlottság az önellátásban – öltözés, tisztálkodás, étkezés.
Egyszerő háztartási munkák gyakorlott elvégzése, háztartási kisgépek használata.
Részvétel és aktivitás a környezetellátó munkatevékenységben.
Az építıdoboz jártasság szintő használata. Ismeretek a szerelıdoboz elemeirıl,
szerszámainak használatáról. A rajz és a tárgy megfeleltetése, alaprajz elkészítése.
Mőveleti algoritmus leolvasása, értelmezése segítséggel, használata a
tárgykészítésben.
Az egyensúly és stabilitás alkalmazása az építésben, a térrendezésben, a
modellezésben.
A térhelyzetre, viszonyokra- vonatkozó fogalmak pontos használata.
Anyagvizsgálati módszerek ismerete, tapasztalatok megfogalmazása.
Gyakorlott eszközhasználat a papírmunkában, a famunkában, a textilek
megmunkálásában, a megismert eszközök tekintetében.
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-

Az anyag- forma- funkció értelmezése, felismerése a tárgykészítésben – irányítás
mellett. Az esztétikai követelményekre való törekvés a tárgykészítésben, a munkában.
Az anyagtakarékossági szempontok ismerete és alkalmazása a tervezı, kivitelezı
munkában.
Tudjon tisztán dolgozni, a problémák megoldásához segítséget kérni.
A tanult, begyakorolt magatartási szabályok betartása a közlekedési helyzetekben.
Biztonságos közlekedés gyalogosan és a tömegközlekedési eszközökön.
A közlekedés eszközeinek az ismerete, csoportosítása.
Vészhelyzetek felismerése, elkerülése a gyalogos és a tömegközlekedésben.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
-

Értse meg és hajtsa végre az utasításokat menetgyakorlatok közben
Törekedjen a tanult mozgásformák, gyakorlatok, esztétikus, koordinált végrehajtására.
Egyéni teljesítménye mérhetıen növekedjen.
Tudjon egyenletes irányban 6-8 percig futni vagy futómozgást tartalmazó
tevékenységet végezni.
Törekedjen a maximális futósebesség elérésére rövid távon, majd a sebesség minél
hosszabb ideig történı tartására.
Tudjon állórajtból indulni, ugrásoknál hangsúlyozott legyen az elrugaszkodás.
Növekedjen a célba dobásoknál a találatszám, távolba dobásoknál az egyéni
eredmény.
Tudjon a tanult talajtornaelemekbıl összeállított egybefüggı talajgyakorlatot
végrehajtani tanári segítséggel.
Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani, segítségnyújtás mellett elvégezni.
Alkalmazkodjon a labda méretéhez, súlyához, a repülı labda útjához, ívéhez,
irányához, sebességéhez.
Alkalmazzon egy számára megfelelı labdafogást, elkapást, birtoklást
feladathelyzetben és játékban.
Tudjon a játékhelyzetnek megfelelıen helyezkedni, viselje el játék közben a
kudarcokat.
Tudjon a mellig érı vízben biztonságosan mozogni.

Az általános iskola Alapozó (5-6.évfolyam) és fejlesztı (7-8. évfolyam) szakaszában.
A tanulók fejlesztése az elızı pedagógiai szakasz eredményeire – elsıdlegesen 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 elıtérbe kerül a
verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelıen, differenciált módon jelen van a
manipulációs és a képi szint is.
ALAPOZÓ SZAKASZ (5-6. évfolyam)
Tantárgyankénti követelmények, elérendı képességek, készségek.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
-

Tartsa be a kommunikációs helyzetekben a normákat, illemszabályokat.
Legyen gyakorlott egyszerő helyzetekben történı önálló vélemény nyilvánításban.
Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
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-

-

Legyen képes összefüggı (5-6 mondatos) szóbeli és írásbeli szövegalkotásra, a
tanult szövegszerkesztés szabályainak alkalmazásával.
Legyen tájékozott a megismert szófajok körében és igyekezzen fokozott
önállósággal alkalmazni az ezekhez kapcsolódó nyelvtani szabályokat.
Legyen képes néma olvasással egyszerő stílusú kb. egyoldalnyi, gyermekeknek
szóló ismeretterjesztı szöveg áttekintésére, megértésére – adott szempontok alapján.
Legyen képes ismert szöveg jó tempójú, értelmes hangos olvasására, elemezze
irányítással tartalmi és formai szempontból az olvasottakat.
Tudjon néhány fontos adatot ismertetni, megnevezni irodalmi mővekbıl (helyzet, a
helyszín, a szereplık, a fıhıs életútjának állomásai, a cselekmény menete,
érzelmek.)
Ismerje fel a tanult irodalmi mővekben a pozitív és negatív hısöket, tudjon
véleményt nyilvánítani – irányítással - a mővekkel kapcsolatban.

MATEMATIKA
-

A tanuló legyen képes két halmaz metszetének elıállításra, elemszámok
megállapítására.
Értse és használja helyesen a logikai fogalmakat.
Legyen biztos számfogalma tízezres számkörben.
Értse a közönséges tört szám és a negatív szám fogalmát.
Tudjon készségszinten számolni szóban ezres számkörben.
Szorzó-, bennfoglaló táblák készségszintő használata.
Legyen jártas a szorzásban, osztásban egyszerő szorzó és osztó esetén.
Tudjon önállóan összetett szöveges feladatot megoldani.
Legyen jártas a természetes számok nagysága szerinti összehasonlításában tízezres
számkörben.
Tudjon különbségsorozatot folytatni mindkét irányban.
Legyen tapasztalata hányados sorozatok alkotásában.
Tudjon csoportosítani testeket és síkidomokat a tanult tulajdonságok alapján.
Ismerje a mértékegységeket és a mértékegységek közötti viszonyszámokat.
Legyen jártas a szögmérı használatában, a szögek mérésében.
Tudja a négyzet és a téglalap kerületét kiszámítani, területét lefedéssel mérni.
Tudja szerkeszteni a tanult geometriai alakzatokat.
Győjtsön adatokat, szerezzen tapasztalatokat a lejegyzési módban.
Értse a „biztos” és a „lehetetlen” kifejezéseket.

TERMÉSZETISMERET
-

Használja tudatosan az ismeretszerzési eszközöket, módszereket.
Váljon igényévé a könyvek és egyéb ismerethordozók használata.
Legyen képes önállóan lejegyezni tapasztalatait.
Ismerje fel és nevezzen meg a hazai tájak jellemzı egy –egy növényi és állati
egyedet.
Tudja jellemezni és csoportosítani a tanult növényeket és állatokat, adott
szempontok alapján.
Ismerje az összefüggéseket az idıjárás, az évszakok változása és az élı természetben
végbemenı változások között.
Tudja, hogy az ember pozitív és negatív értelemben is befolyásolja a természeti
életközösségek fennmaradását, életét.
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Tudjon felsorolni a környeztében alkalmazott környezetvédelmi módszereket.
Aktívan vegyen részt környezetvédelmi tevékenységekben.
Ismerje fel a valóságban és képekben a hazai tájak jellemzı növényit és állatait.
Kirándulások során tanúsítson érdeklıdést az élıvilág iránt. Magatartása legyen
környezetkímélı. Tudja úgy megfigyelni a növényeket és állatokat, hogy ne zavarja,
ne károsítsa azokat.
Figyelje meg játékos kísérletek során a mechanikai hatásokat, a mágneses
jelenségeket, a gravitációt.
Soroljon fel néhány energiahordozót.

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALMI ISMERETEK
Történelem
-

Tudjon különbséget tenni a történelem különbözı megismerési forrásai
között.
Legyenek elemi összehasonlító fogalmai a távoli korban és a ma élı
emberek életmódjáról.
Ismerje fel a tanult korokat képrıl: ruházatot, használati tárgyakat,
jellegzetes épületeket.
Legyen képes beszélni Jézus születésérıl, a kereszténység kialakulásáról.
Értékelje a Biblia jelentıségét, tudjon elmondani bibliai történetet.
Mondja el önállóan a megismert mondák, legendák, történetek tartalmát.
Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei
között.
Tudja a tanult eseményeket idırendbe rendezni.
Legyen képes segítséggel rajzos beszámolókat készíteni.
Ismerje fel és nevezzen meg hazánk ıskori és ókori emlékeibıl legalább
kettıt képrıl, filmrıl.
Tudja leolvasni, megmutatni a képes történelmi atlaszban a tanultakkal
összefüggı történelmi helyeket.
Olvassa le és mutassa meg vándorló ıseink állomáshelyeit.
Ismerje a letelepedés, a honfoglalás évszámát, valamint fontosabb
emlékhelyeit.
Tudjon érzelmileg azonosulni a honfoglalással, a magyarság életében
betöltött szerepével.
Tudja megnevezni a tanult korok uralkodóit, beszéljen tetteikrıl.
Legyen képes tanári rávezetéssel ok- okozati összefüggések felismerésére,
következtessen tanulságokra.
Legyen képes példákkal illusztrálni az ország fennmaradásának, a
magyarság megmaradásának küzdelmeit.
Legyen képes ismereteit bıvíteni forrásanyagok felhasználásával, olvasson
rövid részleteket a tananyaghoz kapcsolódóan.
Tudja a tanult évszámokat az idıszalagon elhelyezni, az események
helyszíneit a térképen megmutatni.
Legyen képes a jártasság szintjén használni a képes történelmi atlaszt.
Mondjon példákat a történelmi események mővészeti megjelenítésére.
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Társadalmi ismeretek
-

Legyen tájékozott saját életeseményei alapján a múlt – jelen – jövı
relációs rendszerben.
Ismerje saját helyét, szerepét a családjában.
Mutassa be az iskolai közösséget közvetlen tapasztalatszerzés, saját
élmény alapján.
Meséljen családja és iskolája múltjából érdekes történeteket.
A tanuló ismerje lakóhelyének településformáját, természeti szépségeit,
gazdasági értékeit.
Legyen képes ezek rövid szöveges bemutatására.
Tudjon biztonságosan tájékozódni és közlekedni lakóhelyén.
Ismerje és használja a lakóhely mővészeti és kulturális szolgáltatásait.

FÖLDRAJZ
-

-

-

Ismerje fel a tanult földi képzıdményeket, nevezzen meg jelenségeket,
folyamatokat a földfelszín alakulásában.
Legyen ismerete éghajlati övekrıl. Tudja segítség mellett megmutatni,
megnevezni az éghajlati öveket.
Legyen képes a földgömbön, a Föld térképén irányítás mellett tájékozódni,
a kontinenseket, óceánokat megnevezni, helyüket, helyzetüket
meghatározni.
Legyen képes egyszerő összehasonlításokat végezni a térkép vagy modell,
makett segítségével.
Győjtsön képeket, leírásokat. Vegyen részt tablókészítésben. Tudja
megmutatni hazánk helyét Európa térképén. Legyen képes a térképrıl
információt szerezni, hazánk nagy tájait megmutatni, megnevezni, a tanult
földrajzi neveket, szakkifejezéseket pontosan használni.
Tudja megfigyeléseit szóban elmondani, röviden tömören írásban
rögzíteni, rajzban ábrázolni.

ÉNEK-ZENE
-

Vegyen részt a képességeinek megfelelıen a közös, a kiscsoportos vagy
páros éneklésben.
Énekeljen szívesen, örömmel és szorongásmentesen.
Tartsa be a szép éneklés szabályait, a kiejtésben, a légzéstechnikában, a
hangerı és a tempó megválasztásában.
Legyenek képesek tanári segítséggel könnyő kánont énekelni, vegyen részt
többszólamú éneklésben.
Ismerje fel és szólaltassa meg a tanult ritmusokat.
Alkalmazza jártasan a ritmushangszereket.
Olvasson, írjon ritmusmotívumokat önállóan.
Legyenek pontos ismeretei a tanult szolmizációs hangokról.
Legyen képes segítségnyújtással dallamolvasásra
a tanult zenei
elemekkel.
Ismerje fel a többször hallott zenei részleteket, hangszerek zenekarok
hangját.
Készítsen zenéhez illusztrációt szabadon választott technikákkal.
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Legyen képes énekelni érthetıen, pontosan, a tanult szabályok
betartásával, a megfelelı tempó és dinamikaalkalmazásával egyedül vagy
társakkal.
Ismerje fel az éles és a nyújtott ritmust, hangoztassa és alkalmazza a
ritmusjeleket.
Tudjon ritmuskísérettel, ritmushangszerekkel együtt énekelni.
Tájékozódjon biztonsággal a vonalrendszeren, énekeljen és szolmizáljon
dallamokat.
Ismerjen zenei formákat, mőfajokat.
Rendelkezzen ismeretekkel a magyar zeneszerzıkrıl, népdalgyőjtıkrıl.
Énekelje pontosan a magyar Himnuszt.

RAJZ – KÉZMŐVESSÉG
-

Tudjon egyszerőbb vizuális problémákra, emocionális késztetésekre
kreatívan reagálni adottságai függvényében.
Szerezzen tapasztalatokat a vizuális kifejezı elemek változatos
felhasználhatóságáról a folt, a vonal, a felületek kapcsolatában.
Ismerje a komponálás néhány fontos eszközét (vonalvastagság, szín,
elhelyezés)
Tudjon ritmikus kompozíciókat létrehozni.
Legyen képes egyszerő formák látványszerő ábrázolására.
Fejlıdjön képi kifejezése irodalmi és zenei élmények hatására(festés,
rajzolás és plasztikus alakítások).
Legyen jártas az összetettebb síkbeli alkotások létrehozásában.
Tudatosan alkalmazza térábrázolásaiban a térjelzéseket (közel, távol,
takarás).
Szerezzen tapasztalatokat az egyszerő tárgyak szerkezetérıl.
Legyen képes mővészeti és személyes élményei képi kifejezésére,
szabadon választott technikával.
Tudjon tárgyat készíteni valamely tanult kézmőves technikával.
Szerezzen gyakorlatot az ismert ábrázolási technikák alkalmazásában.
Tartsa be a balesetvédelmi szabályokat.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
-

-

-

Tudjon algoritmusokkal önállóan dolgozni, becslést végezni, mérni
segítséggel. Tudja bejegyezni a mért adatokat.
Tudjon megfigyeléseket végezni az ember épített környezetében
lakóházak, terek, lakóhelyek szerint.
Tudja csoportosítani a megismert anyagokat érzékelhetı tulajdonság
szerint. Szerezzen ismereteket az anyagok formálhatóságáról a
funkcióforma – esztétikum összefüggéseiben. Legyen képes a megismert
anyagokból egyszerő tárgy elkészítésére mőveleti algoritmus segítségével.
Rendelkezzen a testápolás alapvetı tevékenységével, szokásaival.
Öltözködjön önállóan az évszaknak, az idıjárásnak, az egészség
megırzésének megfelelıen. Sajátítsa el ruházatának alapvetı gondozási
szokásait.
Gyakorlottan végezze az egyszerőbb háztartási munkákat.
Legyen tájékozott a szőkebb lakóhelyi szolgáltatások használatában.
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Ismerjen fel egyszerő technikai problémát. Megoldások keresése,
mérlegelése a konstruálásban, a modellezésben. Gyakorlottság az egyszerő
mérésben, rajzeszközök használatában.
A munkafolyamat algoritmusának pontos követése.
Az ismert anyagokból hasznos tárgy készítése irányítás mellett.
Az anyag, forma, funkció összefüggéseinek felismerése. Gyakorlottság a
megismert kéziszerszámok használatában, munkafogások elvégzésében.
Munkaszokások betartása: helyes testtartás, rend, anyagtakarékosság,
balesetvédelem, munkaeszközök kímélése.
Munkája során tudjon segítséget kérni, társaival együttmőködni, segítséget
nyújtani.
Törekedjen a biztonságos közlekedésre. A megismert, begyakorolt
szabályokat alkalmazza önállóan. Feleljen meg a közlekedésben elvárt
udvariassági szabályoknak. Növekvı önállósággal használja a
tömegközlekedés információhordozóit, jelrendszerét.
Vegyen részt az egyszerő talajmővelı eljárások végrehajtásában. Tudja az
eszközök balesetmentes használatát.
Legyen gyakorlott a kiskert növényeinek szaporításában.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
-

Értse meg és alkalmazza a tanult gyakorlatok, feladatok eredményes
végrehajtásához szükséges szakkifejezéseket, utasításokat.
Váljon képessé a szervezést elısegítı gyakorlatok fegyelmezett
végrehajtására.
Ismerje a mozgáslehetıségeket az egyes sportszereken és
szerkombinációkon.
Segítségnyújtás mellett képes legyen összetettebb gimnasztikai elemek
kivitelezésére.
Tudja a futások, járások különbözı formáit.
Legyen képes futás közben a felgyorsulásra, a sebesség, a lendület
fokozására.
Tudjon futás közben akadályokat leküzdeni, adottságainak megfelelıen.
Sajátítsa el az ugrások jellemzı mozgásösszetevıit- alkalmazza
fejlettségének megfelelıen.
Tudja a hajító mozdulatot pontosan kivitelezni.
Tudjon három elembıl álló összefüggı talajgyakorlatot végrehajtani.
Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani – tanári segítségnyújtás
mellett.
Alkalmazza a megszerzett labdakészséget a megismert szabályok szerint.
Vegyen részt szívesen játékokban, versenyekben.
Mőködjön együtt csoporttársaival a szabályokat betartva.
Viselje el a kudarcot, fogadja el a jobbik gyızelmét.
Mutasson fel önmagához képest javulást az úszás technikáiban.

FEJLESZTİ SZAKASZ (7.-8. évfolyam)
Tantárgyankénti követelmények, elérendı képességek, készségek
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
-

-

-

Legyen tájékozott az alapvetı tömegkommunikációs helyzetekben és
mőfajokban, ismerje fel a tömegkommunikáció szerepét és hatását.
Tartsa tiszteletben mások véleményét
Ismerje fel a nyelvi szövegben a tanult hangtani, szó- és alaktani,
mondattani jelenségeket.
Használja a helyesírási segédkönyveket.
Rendelkezzen megfelelı írásmóddal, írástempóval. Tudjon önállóan, 7-8
mondatban beszámolni irodalmi, film, és színházi élményeirıl szóban és
írásban
Legyen képes feltárni a költı, író ábrázolt érzelmi világát az elemzett
mővekben
Aktívan vegyen részt közös dramatikus játékokban és azokat elemzı
megbeszéléseken.
Legyen képes kitölteni a mindennapi élet alapvetı, egyszerőbb hivatalos
iratait (feladóvevény, csekk, hivatalos levél, kérvény). Ismerje ezek formai
követelményeit, tudjon tájékozódni a kitöltés módjáról.
Az olvasott mővekben megjelenített emberi problémák, kapcsolatok,
élethelyzetek, erkölcsi kérdések megnevezése, bemutatása olvasónaplóban,
feljegyzés, vázlat, jellemzés vagy elbeszélés formájában.

MATEMATIKA
-

Legyen képes közös elemeket tartalmazó halmazok egyesítésére, unió
elemeinek felsorolására.
Értse a logikai ,,és”, ,,vagy” tartalmát.
Legyen biztos számfogalma milliós számkörben
Alakuljon ki jártassága a racionális számkörben: összeadás, kivonás,
szorzás, osztás.
Tudjon összetett szöveges feladatra több megoldást keresni.
Legyen képes adatokat táblázatba rendezni.
Legyen képes adatokat ábrázolni koordinátarendszerben.
Legyen képes adott szabályú táblázat kiegészítésére egész számokkal,
közönséges és tizedes törtekkel.
Használja a,,kisebb”, ,,nagyobb”, ,,nem kisebb”, ,,nem nagyobb”,
,,egyenlı”, ,,kevesebb, mint”, ,,több mint” kifejezéseket.
Ismerje a henger és kúp tulajdonságait.
Nevezze meg a speciális négyszögeket.
Legyen képes a kocka és a téglatest felszínének kiszámítására testháló
segítségével.
Tudjon tanult geometriai alakzatokat szerkeszteni.
Legyen képes megállapítani a valószínőségi játékok és kísérletek
kimenetelét.
Ismerje a ,,biztos”, ,, lehetséges”, ,,lehetetlen” fogalmakat.
Tudjon grafikont készíteni táblázatból leolvasott adatok alapján.
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INFORMATIKA
-

Legyen képes néhány egyszerő parancs bevitelére funkcióhoz kapcsoltan.
Tudjon kész programban adatokat beírni, eredményeket értelmezni.
Legyen képes tanári segítséggel értelmezni egyszerő ismétlıdéseket,
elágazásokat tartalmazó algoritmusokat.
Segítséggel tudjon készségfejlesztı és oktató programokat futtatni.
Ismerje a lakóhelyi (vagy közelebbi) közkönyvtárakat.
Használjon a tanuláshoz többféle könyvtári dokumentumot.
Legyen képes a könyvtárban adott témában segítséggel keresni, betőrendes
katalógust használni.

TERMÉSZETISMERET
BIOLÓGIA
-

-

-

Tudjon példákat mondani a tanult életközösségek növény és állati
egyedeire, jellemzı életformájukra.
Legyen képes példákon keresztül bemutatni egy-egy életközösséget
veszélyeztetı történést és az ember felelısségét.
Vegyen részt a növények, állatok gondozásában, óvásában, becsülje élı
környezetét.
Legyen igénye egészséges környezetre, tevılegesen vegyen részt annak
kialakításában.
Fogadja el a másságot, lássa meg benne a természet sokszínőségét,
szépségét. Legyen toleráns a saját környezetében felfedezhetı mássággal
kapcsolatosan.
Bıvítse ismereteit különféle információhordozó anyagokon keresztül.
Legyen képes információ rövid, tömör közlésre szóban és írásban.
Ismerje saját teste felépítését, a szervrendszereket. Tudja
elhelyezkedésüket, mőködésük lényegét és szerepét a szervezet
harmonikus mőködésében.
Ismerje a fogamzásgátlás néhány lehetıségét.
Legyen képes megkülönböztetni a szervezet egészséges és beteg
mőködését.
Legyenek ismeretei a természetgyógyászatról. Utasítsa el a kuruzslás
minden formáját.

FIZIKA
-

-

-

Legyen képes a tanuló egyszerő mechanikai és hıtani jelenségeket
megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben. Tapasztalatait fogalmazza
meg.
Ismerje fel a tanult fizikai ismeretek szerepét a technika és természeti
környezetben. Lássa be pl., hogy a súrlódás és közegellenállás egyaránt
lehet hasznos és káros.
Ismerje a fizikai vizsgálatokhoz szükséges eszközök balesetmentes
használatát.
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-

Legyen járatos a mérések végzésében és tudjon egyszerő kísérleteket
önállóan is elvégezni.
Tudja kiválasztani azokat a cikkeket, könyveket, rádió-, televíziómősorokat, amelyek segíthetik a fizikai jelenségek jobb megismerését.
Tudja megkülönböztetni az egyenletes és egyenletesen változó
mozgásokat.
Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot
megváltozásához kell erı.
Ismerje fel a halmazállapot-változásokat a mindennapok gyakorlatában.
Ismerje a hımérséklet-kiegyenlítıdés elvét és az energia megmaradás
törvényét.
Tudjon gyakorlati példákat mondani a hımérséklet mérésére.
Példák segítségével tudja értelmezni, hogy mi a különbség a test súlya és
tömege között.
Ismerje fel az anyagok halmazállapotát, tudja azokat jellemezni
Ismerjen fel a gyakorlatban néhány egyszerő gépet.
Legyen tájékozott arról, hogy az egyszerő gépek a mindennapi
munkavégzésben nélkülözhetetlenek. Tudja, hogy az összetett gépek
alapjául is az egyszerő gépek szolgálnak.
Tudjon példát mondani a nyomás fizikai törvénye alapján készült
berendezésre.
Tudja, hogy a vízvezetékrendszerek létrehozása a fizika törvényein alapul.
Ismerje a közlekedıedény fogalmát.
Tudja indokolni fizikai ismeretei segítségével a testek úszását, lebegését,
elmerülését.

KÉMIA
-

Lássa be a tanuló a kémiai ismeretek fontosságát a mindennapi életben és a
tudományos fejlıdésben.
Tudja csoportosítani tanári segítséggel a változásokat aszerint, hogy
megváltozott-e az anyagok minısége.
Ismerje fel a vizsgált anyagok leglényegesebb fizikai és kémiai
tulajdonságait.
Tudja, hogy az oxigén és a víz elengedhetetlen feltétele az életnek.
Ismerje a tőz hasznát és pusztítását. Ismerje a tőzoltás néhány
alapszabályát.
Tudja a tőzoltók riasztásához szükséges tennivalókat.
Legyen képes tájékozódni a napi sajtóban, ismereteket szerezni a médián
keresztül, tudja azokat átadni, értelmezni.
Fogalmazza meg tanári segítséggel, majd fokozódó önállósággal a vizsgált
anyagok jellemzı tulajdonságait.
Tudja, hogy a lúg veszélyes méreg, ismerje kezelésének szabályait.
Mondjon példát a lúgok hasznosítására.
A tanuló ismerje a tanult elemek és vegyületek nevét.
Tudjon példát mondani felhasználásukról, jelentıségükrıl az ember
életében,
Ismerje azokat a veszélyeket, amelyeket a tanult kémiai anyagok
jelenthetnek, tartsa be kezelésük, tárolásuk szabályait.
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Tudja, hogy a vásárolt termékek használata elıtt mindig el kell olvasnia a
használati utasításokat és azokat maradéktalanul be kell tartania.

TÖRTÉTENEM ÉS TÁRSADALMI ISMERETEK
Történelem
-

-

-

Tudja kezelni a kiemelkedı személyiségekrıl győjtött életrajzi adatokat.
Legyen képes szóban felvázolni rövid életrajzi portrét egy általa
példaképnek tartott történelmi személyiségrıl.
Ismerjen fel a kor eseményei között történelmi összefüggéseket, készítsen
róla vázlatot.
Tudjon számot adni a tanult anyagról, néhány mondatos szóbeli felelettel.
Ismerje a legjellegzetesebb reformkori személyiségek nézeteit, érveljen,
vitázzon a megismert tények alapján.
Tudjon összefüggéseket említeni a világtörténelem és a magyar történelem
eseményei között.
Elemezze a társadalmi, gazdasági változásokat, konkrét példákkal
mutasson rá a fejlıdésre megadott szempontok alapján.
Tudja a tanult történelmi évszámokat.
Jártasság szintjén használja a képes történelmi atlaszt.
Ismerje fel, hogy népünk számára milyen gazdasági, társadalmi
veszteséget jelentett a háborúkban való részvétel.
Legyen képes a térképrıl önállóan leolvasni a háborús eseményeket,
használja fel a térképet szóbeli feleletéhez.
Utasítsa el a nemzeti, faji győlöletet.
Legyen
magatartásában
megnyilvánuló
magyar
és
európai
azonosságtudata.
Ismerjen néhány történelmi témájú irodalmi mővet, filmet.
Legyen képes beszámolni az olvasottakról, a látottakról, megfogalmazni
saját véleményét.
Az ok-okozati összefüggések felismerésébıl, a következtetésekbıl legyen
képes elemi ítéletalkotásokra.
Legyen képes önállóan felkészülni tankönyvbıl, könyvtárban
forrásanyagot keresni, irodalmi ismeretei alapján illusztrációkat győjteni
adott témához.
Alkalmazza a tanulás során győjtött anyagot, a kortársak
visszaemlékezéseit.
társadalmi ismeretek
Tudjon megnevezni a tanuló lakóhelyén mőködı helyi közösségeket,
ismerjen alapvetı tevékenységeket, mondjon gyakorlati példákat.
Ismerje a nyugalmat veszélyeztetı csoportok társadalmi, közéleti hatásait,
utasítsa el a benne való részvételt.
Ismerje lakóhelyén a lakossági ügyintézés intézményeit, tudja, hova,
milyen ügyben lehet fordulni.

FÖLDRAJZ
-

Ismerje a sós víz és az édesvíz különbségeit.
Tudjon példát mondani a felszín feletti és a felszín alatti vizek fıbb
típusaira. Legyen ismerete a légkör fıbb alkotórészeirıl.
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Rendelkezzen elemei szintő tájékozottsággal különféle méretarányú és
jelrendszerő térképek olvasásában.
Tudjon példákat mondani a természetföldrajzi övezetességre, alapvetı
jellegzetességének bemutatására tanári irányítás mellett. Legyen képes egy
táj természeti jellemzıit bemutató kép, ábra, adatsor, elemzésére irányítás,
segítségadás mellett. Megadott szempontok szerint tudja csoportosítani a
nagyobb tájegységek tipikus tájait, legyen képes a térképen megmutatni
ezeket.
Tudjon egy-egy példát mondani az adott táj természeti és társadalmi
környezetének alapvetı összefüggéseire, tanári segítséggel.
Legyen képes felsorolni, térképen megmutatni Európa természetföldrajzi
adottságát, erıforrásait.
Legyen elemi ismerete az Európai Unióról.
Ismerje Európa legfontosabb országait. Mondjon példát a közös és az
eltérı földrajzi vonásokra.
Használja pontosan a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai
fogalmakat, legyen képes megmutatni ezeket a térképen is.
Legyen igénye különféle térképes, földrajzi információszerzésre, a
győjtésre. Végezze jártasság szinten a szemléleti térképolvasást.
Legyen képes röviden jellemezni Közép-Európa természeti adottságait
megadott szempontok szerint.
Tudjon példát mondani a medencefekvés jellemzıire.
Ismerjen fel egyszerő összefüggéseket a földrajzi fekvés és a tájban élı
emberek élete között.
Legyen képes a fejlettségének megfelelı információk győjtésére a
megadott szempontok szerint. Végezze önállóan írásbeli feladatait a
munkalapokon, feladatlapokon.
Mutasson tér- és idıbeli tájékozottságot a térkép használatában, a
képzeletbeli utazásokban, játékos idegenvezetıi szerepben.
Használja pontosan a tanult földrajzi szakkifejezéseket, topográfiai
fogalmakat, mutassa meg ezeket a térképen is.
Oldja meg készség szinten a szemléleti térképolvasást, jártasság szinten a
következtetı térképolvasást.
Tudja a megye, a fıváros fıbb jellemzıit.
Tudjon példát mondani a megye környezeti állapotára.

ÉNEK-ZENE
-

Legyen képes az elızı évfolyamokon tanult és begyakorolt dalok
szöveghő, pontos elıadására csoportosan és egyénileg is.
Ismerje a népzenei rétegeket, stílusokat. Példák a más népek dalaiból, a
nemzeti és etnikai kisebbség dalaiból.
Rendelkezzen ismeretekkel a népdalok néprajzi hátterérıl és értelmezze
azokat.
Legyen tájékozott a vonalrendszerben, a ritmusok olvasásában,
megszólaltatásában.
Tudja kifejezni zenei élményeit, legyen gyakorlott a zenei részletek
megfigyelésében.
Tudjon magyar zeneszerzıt megnevezni, a tanult zenemővet
beazonosítani.
Mutasson megkülönböztetett érdeklıdést a szülıföld zenei értékei iránt.
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RAJZ-KÉZMŐVESSÉG
-

Használja tudatosan a vizuális nyelv elemeit
Ismerje a mértani térformák legfontosabb tulajdonságait és tudja azokat
felhasználni térelemzéshez, térképzéshez.
Alkalmazza a fény-árnyékot a plasztikus formák megjelenítésében.
Legyen képes mővészeti élmény hatására kifejezı alkotásokat készíteni
térben vagy síkban.
Legyen képes egyszerő mértani testek látványszerő ábrázolására.
Tudjon embert ábrázolni modell után. Legyen ismerete az ember
méreteirıl, arányairól.
Tudjon egyszerő tárgyat készíteni valamely tanult kézmőves technikával.
Használja tudatosan képalakításain a vizuális kifejezı elemeket.
Legyen képes mővészeti élmény vizuális kifejezésére
a tanult
kompozíciós eszközök felhasználásával.
Legyen nyitott az esztétikai közlést és befogadást illetıen.
Tudjon bonyolultabb természeti formát és emberformát látványszerően
ábrázolni.
Legyen képes egyszerő plakátok megtervezésére és kivitelezésére.
Tudjon értékítéleteket hozni természeti és mestersége környezetének
esztétikájára vonatkozóan.
Legyen jártas a környezet alakításában, a tárgykészítésben használatos
egyszerő eszközök, szerszámok használatában.
Legyen ismerete a tárgyi környezet és az életmód összefüggéseirıl.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
-

-

-

-

-

Magatartásában, viszonyulásában mutatkozzon meg a családellátó
feladatok elfogadása, az idısek segítése, a gyermeknevelés felelısségének
felismerése.
Legyen önálló a heti étrend elkészítésében, tervezésében, a tanult
ételkészítési eljárások kivitelezésében, az élelmiszerek tárolásában.
Alkalmazza a takarékosságot a családi pénzgazdálkodásban, a zsebpénz
felhasználásában. Rendelkezzen alapvetı ismeretekkel a szobanövények ,
a kiskert, a konyhakert növényeinek gondozásáról. A kertgondozás
kéziszerszámait gyakorlottan alkalmazza.
Értse a célszerő, ésszerő lakástervezés jelentıségét a család életvitele
szempontjából. Legyen elképzelése saját lakásáról, berendezésérıl, az
egészséges lakás kialakításáról.
Lássa be a takarékosság, az ésszerőség fontosságát a lakás vízellátásában,
világításában, főtésében. Legyen felkészült a környezetbarát, egészségóvó
eljárások, technikák, anyagok alkalmazására a lakásban, a környezetében.
Mutasson gyakorlottságot a háztartási gépek alkalmazásában, a
balesetmentes mőködtetésben.
Tudjon modellrajzot készíteni segítséggel, irányítással. Egyszerő
szerkesztési feladatokat gyakorlottan végezzen. Használja pontosan a
rajzoló- és mérıeszközöket.
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A megismert közlekedési szabályokat jártasság szinten alkalmazza.
Pozitív magatartást mutasson különféle közlekedési helyzetben. Legyen
ismerete a közlekedési rendszer várható környezeti hatásairól.
Értelmezze a munka világáról szerzett tapasztalatait, mérlegelje saját
pályaválasztási lehetıségeit.
Legyen gyakorlott az egyszerő tárgykészítésben, a javító és az elemi
karbantartó munkában.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
-

Lássa be a tanult rendgyakorlatok szükségességét, az utasításokat
megfelelı önfegyelemmel hajtsa végre.
Legyen képes bemelegítésre alkalmas 8-10 gimnasztikai gyakorlat önálló
elvégzésére.
Ismerje a legfontosabb testtartást javító gyakorlatokat, alkalmazza tanórán
kívül is.
Tudjon 6-8 percig kitartóan futni.
Ismerje és alkalmazza az ugrásoknál az energikus elugrást, a légmunka
fontosságát, a biztonságos talajérést.
Mérhetıen javuljon a hajítás és a lökés mozdulata, fejlıdjön teljesítménye
az elızı évihez képest.
Tudjon 3-6 elembıl álló összefüggı talajgyakorlatot (tanári segítséggel)
folyamatosan bemutatni.
Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvı biztonsággal uralja testhelyzetét.
Legyen gyakorlott két sportjátékban, ismerje és tudja betartani a
szabályokat.
Tanúsítson megfelelı önfegyelmet, önuralmat, sportszerő magatartást játék
közben.
Ismerjen két úszástechnikát és legyen képes folyamatos úszásra.
Tudjon alkalmazkodni az idıjáráshoz szabadtéri sporttevékenység közben
is.
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Klúg Péter tagintézmény
A képzés teljes szerkezete
A súlyos fokban hallássérült gyermekek életkorokhoz rendelt fejlesztési szakaszai
KORAI
FEJLESZTÉS

ÓVODAI
NEVELÉS

ISKOLAI FEJLESZTÉS
Elsı szakasz
/nyelvi kommunikációs alapozó
szakasz/
2. 3. 4. 5. 6.
évfolyamok

1.
évfolyam

Második
szakasz
7. 8. 9. 10.
évfolyamok

Intenzív nyelvi
xx
kommunikációs
fejlesztı szakasz

gimnáziu
m
szakközép
.
szakisk.

1.(1.) 1.(2.) 1.
Tanácsadás,
korai
fejlesztés
és gondozás

Speciális
és nem
spec.

x
oszt. oszt.

oszt
.
xxx

Készségfe
jl.
spec.
szakisk.

TANKÖTELEZETTSÉG

Jelmagyarázat:
x =Iskolai életmódra felkészítı szakasz
xx = Az intenzív nyelvi kommunikációs fejlesztı szakaszban a képzési idı, ill. a
továbbhaladás üteme döntıen a nyelvi fejlettségtıl függ, és általában 3 évig tart
xxx = Halmozottan fogyatékos hallássérültek számára
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Felsıfokú
okt.

A BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉLETKORHOZ RENDELT
FEJLESZTÉSI SZAKASZAI
KORAI
ÓVODAI
FEJLESZTÉS NEVELÉS

x

x

x

ISKOLAI FEJLESZTÉS

x

Bevezetı szakasz
Évfolyam
1.
2.
1 / 1.
1 / 2.
x
x
x

Kezdı szakasz
3.

4.

x

x

Óvodai nevelés
Az óvodai nevelés három évében a fejlesztési területek az anyanyelvi fejlesztés területén kis
mértékben eltérıek a hallássérült és a beszédfogyatékos gyermekeknél. Az óvodai nevelés
három évfolyamot fog át, melynek fejlesztési területei a következık:
Anyanyelvi fejlesztés (hallássérültek) :
− Anyanyelv 1-3 / kis-, középsı és nagycsoportban /
− Egyéni anyanyelvi nevelés 1-3 / kis-, középsı és nagycsoportban /
− Hallás-ritmus-mozgásnevelés 1-3 / kis-, középsı és nagycsoportban /
Anyanyelvi fejlesztés (beszédfogyatékosok):
− Anyanyelv
− Egyéni anyanyelvi nevelés
− Logopédiai ritmika
− Mozgásfejlesztés
− Vizuomotoros készség fejlesztése
− Grafomotoros készség fejlesztése
− Diszlexia prevenció
− Diszkalkulia prevenció
− Rituálinnovatív terápia
Nyelvi kommunikációt segítı területek:
− Szájról olvasás: valamennyi óvodai foglalkozást átfogó nyelvi
kommunikációt fejlesztı program.
− Ujj-abc: amely fonémákat, grafémákat jelenít meg - tehát nem jelnyelv -, s
ezzel a nyelvi készség fejlesztését szolgálja. Alkalmazása csak azon estekben
javasolt, ha valamilyen társuló fogyatékosság jelenléte igazolt.
Az egészséges életmód kialakítása:
− Testi nevelés.
− Munka jellegő tevékenységek.
Értelmi fejlesztés:
− A külsı világ megismerése.
− Rajzolás, mintázás, kézimunka.
− Játék.
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Érzelmi nevelés és szocializáció
Az óvodai fejlesztés anyaga nem terheli a gyermeket. Felhasználja a korai nevelés
eredményeit, alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz és a természetes beszédfejlıdés
törvényszerőségeit követi.
A négy képzési terület összehangolásával a gyermek alkalmassá válik az iskolakezdésre.

Óvodai fejlesztési program
A program jellemzıi
• A súlyos fokban hallássérült gyermekek számára készült óvodai fejlesztés program az
Óvodai nevelés országos alapprogramban és A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének
elveiben foglalt tartalmakkal, módosításokkal megegyezik
• A beszédfogyatékos gyermekek számára készült óvodai fejlesztés program a „Taníts meg
engem” fejlesztı program beszédjavító óvodák számára és A fogyatékos gyermekek
óvodai nevelésének elveiben foglalt tartalmakkal, módosításokkal megegyezik.
• A korai gondozásra építve az óvoda az elsı lépcsıfokot jelenti a siket és a beszédfogyatékos
gyermekeket oktató speciális intézményrendszerben
• A nevelési program a halló gyermekek számára készült Óvodai nevelés országos
alapprogram általános személyiség fejlesztı és szociális tanulást alakító elemei mellett
kiemelten tartalmazza az anyanyelvi fejlesztés rendszerét, mert a beszéd természetes úton
nem alakulhatott ki
• A fejlesztés játékos természetes kommunikációs szituációkban ajánlott
• A fejlesztési terv tartalmi és idıkeretei rugalmasan értendık
• A témamodul alkalmazása az életkortól függetlenül, egyéni sajátosságok
figyelembevételével történik
• A napi foglalkozások keretében szabad játékra folyamatos lehetıség van
Óraszám:
heti 22-25 foglalkozás / csoport
Cél:
• A 3-7 éves súlyos fokban hallássérült és beszédfogyatékos gyermek egészséges, harmonikus
személyiségének fejlesztése
• A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség kialakítása
• A gyermek hallás és beszédállapotának folyamatos fejlesztése
• A késıbbi iskolai elırehaladást feltehetıen akadályozó fejlıdési zavarok kiszőrése a
prevenciós és korrekciós feladatok ellátása
Követelmény:
• Érje el a gyermek az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges anyanyelvi és
szociális érettségi állapotot
• Támaszkodjon meglévı hallására
• Legyen képes elemi szintő nyelvi kommunikációra
• Legyen nyitott a természeti és a társadalmi környezet befogadására
• Szeresse és igényelje a rendszeres mozgást
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Tartalom:
Anyanyelvi fejlesztés
. Anyanyelv 1-3
. Egyéni anyanyelvi nevelés 1-3
. Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 1-3
. Nyelvi kommunikációt segítı területek
Egészséges életmód kialakítása
Testi nevelés
A. Testnevelés 1-3
Munka jellegő tevékenység 1-3
Értelmi fejlesztés
- A külsı világ megismerése - a matematikai gondolkodás megalapozása 1-3
- Rajzolás, mintázás, kézimunka 1-3
- Játék 1-3
Érzelmi nevelés és szocializáció
Pedagógiai rehabilitáció:
. A fejlesztést szolgáló speciális terápiák
. Alapozó foglalkozások, alap kultúrtechnikák elsajátítása
. Vizuomotoros és grafomotoros koordináció
. Percepciófejlesztés (vizuális, auditív, kinesztetikus, taktilis)
. Grafomotoros készségfejlesztés
. Testséma
. Szem-kéz koordináció
Értékelés:
− Az értékelés a gyermek nyomonkövetı megfigyelését jelenti, a szóbeli értékelés
folyamatosan pozitív jellegő
Szempontjai:
− A társas együttélés normáinak ismerete, betartási szintje
− Értelmi képességek jellemzıi
− Testi fejlettség
− Önkiszolgálásának, munkatevékenységének fejlettségi szintje
− Hallásállapotában, beszédében bekövetkezett változások regisztrálása
− A hallássérülés mértéke, minısége
− Légzéstechnikai, artikuláció, hangerı, hangszín, ritmus
− Beszédmotiváció, beszédmegértési szint, beszédérthetıség, szókincsbıvítés
− Sajátosságai, reprodukálási készségszintje
− Az iskolai érettsége
Feltételek:
Személyi: gyógypedagógus, szurdopedagógus (lehetıség szerint kiegészítve óvodapedagógiai
képesítéssel), logopédus, pedagógiai asszisztens, gyógytornász, gyerekorvos, igény szerinti
szakorvos, audiológus szakember
Tárgyi:
− csoportszoba, kiszolgáló helyiségek, játszóudvar és eszközei
− az egyéni foglalkozásokhoz megfelelı helyiségek
− ritmika vagy tornaterem
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−
−
−
−
−
−

hangerısítık, hallókészülék, illeszték, vezeték nélkül hangátvivık
a játék eszközei
speciális testi fejlesztı eszközök
a hallás-ritmus foglalkozás speciális eszközei
a rajzolás, a mintázás és kézimunka eszközei
a logopédusok speciális eszközei

Iskolai fejlesztés
Elsı szakasz:
Az elsı szakasz, az ún. "intenzív nyelvi kommunikációs alapozó szakasszal" kezdıdik, amely
hallássérültek esetében három tanévnyi, beszédfogyatékosok esetében két tanévnyi
idıtartamot vesz igénybe.
Az elsı szakasz /4. évfolyam végéig/ megalapozza egy magasabb kommunikációs szint elérését,
amely alkalmas valamennyi mőveltségi terület ismeretanyagának elsajátítására, és a fejlıdés
mértékének függvényében az integrációra.
A megnövelt idıtartam funkciója a nyelvi kommunikáció alapozásának folytatása, az
életkornak megfelelı ismeretek nyelvi megfogalmazása, megértése, továbbá e feladat
részeként a szókincs bıvítése, valamint a szükséges grammatikai elemek alkalmazása.
Célja az azonos évfolyam halló tanulói teljesítményeinek megközelítése a következı
anyanyelvi területeken:
− az olvasás technikájának kialakítása,
− az írás technikájának kialakítása,
− a tudatos anyanyelvtanulás elıkészítése.
Az elsı évfolyam végén szükséges a "nyelvi kommunikációs érettségi szint" vizsgálata.
Ennek során már kellı mennyiségő információ áll rendelkezésre a fejlesztés biztonságos
prognosztizálásához, esetleges iskolatípusváltáshoz.
Az elsı szakasz /4. évfolyam végéig/ megalapozza egy magasabb kommunikációs szint
elérését, amely alkalmas valamennyi mőveltségi terület ismeretanyagának elsajátítására.
Alapvetı továbbra is a nyelvi rendszer kiépítése, mely minden tantárgyban megvalósítandó
fejlesztési feladat.
Második szakasz:
A nyelvi kommunikáció építésének feladatai a második szakaszban is /5. 6. 7. 8. évfolyam/
döntıen befolyásolják a mőveltségi területek tartalmainak feldolgozását. Az iskolai fejlesztés
befejezésének idıpontjára a nyelvi készség olyan szintjére kell eljuttatni a súlyos fokban
hallássérült tanulókat, amely alkalmassá teszi ıket az egyre önállóbb ismeretszerzésre,
szövegalkotó mőveletek végzésére és képességeik szerint az alapmőveltségi vizsga letételére,
ezzel továbbtanulásra, szakképzésre.
Az egyes pedagógiai szakaszok a tanulók nevelési szükséglete szerint hosszabb idıkeretben is
szervezhetık.
A helyi tanterv pedagógiai koncepciója
Pedagógiai koncepciónk elsıdlegesen arra vonatkozik, hogy a programunkban meghatározott
célok alapján hová, meddig kívánjuk eljuttatni tanulóinkat. Alapvetıen a Kerettantervben
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foglalt minimális követelmények szilárd teljesítését tartjuk megvalósíthatónak iskolánkban.
Néhány tantárgy esetében kibıvíthetjük a tananyagot.
Nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) kialakítására és
továbbfejlesztésére, a magatartászavarok, részképességek korrekciójára.
Egyéni fejlesztési tervben fogalmazzuk meg, hogy mindehhez milyen jellegő ismeretekre,
készségekre, képességekre, magatartásformákra van szükség.
Tanulóink sajátosságai miatt kiemelt feladat önismereti, szociális készségeik fejlesztése.
Pedagógiai koncepciónk határozza meg azt is, hogy milyen iskolaszerkezettel dolgozunk.
Általános iskolánk 8 évfolyamos.
A beszédfogyatékos tanulók legkésıbb a 4. évfolyam után a többségi iskolában folytatják
tanulmányaikat.
A szakiskolai képzés keretében alapmőveltségi vizsgára felkészítı, az általános mőveltséget
megszilárdító nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció szakmai elıkészítı ismeretek oktatása
és szakmai alapozó oktatás folyik.
A szakképzési évfolyamokon szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való
felkészítés folyik:
mőszaki szakterületen – informatika szakmacsoportban
gazdasági és szolgáltatási szakterület – ügyviteli szakmacsoportban.

A NAT mőveltségterületeinek megjelenítése a helyi tantervben

A hallássérült és a beszédfogyatékos gyermekek iskolai oktatása a NAT mőveltségi területeit
követi.
Az elsı szakaszban több tartalmi és szerkezeti eltéréssel, a felsıbb évfolyamokon pedig más
teljesen az általános iskola tantárgyainak megfelelı struktúrában, figyelemmel a közös,
általános és részletes követelmények rendszerére.
A hallási fogyatékos és a beszédfogyatékos tanulók nevelésében az életkori és iskolai
szakaszokhoz rendelt követelményeket - A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelveinek megfelelıen - a fejleszthetıség sajátosságainak figyelembevételével szükséges
alkalmazni. A fejleszthetıség akadályát a nyelvi fejlettségi állapot jelenti.
Az Anyanyelv és irodalom mőveltségterület mőveltségtartalmát - a hallássérült tanulók iskolai
oktatásának tantárgyi irányelveiben leírt módosításoknak megfelelıen - a Hallássérültek Iskoláinak
Országos Egyesülete által kidolgozott tanterv tartalmazza. (OKI97GYPSIA1-8)
A beszédfogyatékos tanulók tantervét dr. Salné Lengyel Mária és Vinczéné Bíró Etelka
dolgozta ki Anyanyelv és irodalom tanterv 1-4. a beszédfogyatékos tanulókat oktató alapfokú
iskolák számára címmel (OKI97GYPBEMAI 1-4)
E tantárgyblokk ezen túlmenıen több rész-mőveltségterületet foglal magában∗.

∗

Az anyanyelv és irodalom speciális fejlesztési területeinek alkalmazása valamennyi tanórai és tanórán kívüli
fejlesztı foglalkozáson szükséges.
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Tartalmába integrálódik a könyvtárhasználat, a közvetlen természeti és társadalmi környezet,
az életvitel és gyakorlati ismeretek, a vizuális kultúra, informatika ismereteinek
megalapozása, az ének-zene, tánc és dráma.
Az anyanyelvi tantárgyblokk céljainak alkalmazása, gyakorlása minden tantárgyban
megvalósítandó fejlesztési feladat.
Önálló tantárggyá válik:
• A környezetismeret, a természetismeret majd folytatásaként 7. évfolyamtól a fizika, kémia,
biológia tantárgy az Ember és természet mőveltségterület tartalmát dolgozza fel. Tantervi
forrás Apáczai tantervcsalád (Fizika- Mozaik Kiadó)
• az Életvitel és gyakorlati ismeretek mőveltségterület (életvitel, gyakorlati ismeretek,
pályaorientáció), technika és életvitel tantárgyban . Tantervi forrás Apáczai tantervcsalád
• a Mővészetek mőveltségterület vizuális kultúra majd mozgóképkultúra és médiaismeret részmőveltségterülete - rajz tantárgyban. . Tantervi forrás Apáczai tantervcsalád
• az Informatika mőveltségterület számítástechnika rész-mőveltségterülete azonos tantárgyi
elnevezéssel. Tantervi forrás Mozaik Kiadó
5. évfolyamtól
• az Ember és társadalom mőveltség terület történelem tantárgyi elnevezéssel . Tantervi forrás
Apáczai tantervcsalád
• A Matematika, a Földünk és környezetünk (földrajz) a Testnevelés mőveltségterület tartalmát
a következı minısített tantervek alapján dolgozzuk fel:
Tantervi forrás
Matematika
Hajdú-féle tantervcsalád
Földrajz
Apáczai tantervcsalád
Testnevelés
Apáczai tantervcsalád
• Az Élı idegennyelv követelményeit a nyelvi készültségtıl függıen taníthatóság szerinti
tartalommal kell elsajátíttatni. A beszédfogyatékos tanulók esetében 4. évfolyamtól kezdıdıen
angol nyelvet tanítunk.
Tantervi adaptáció: OKI97GYPBEIA5-10.
• Amennyiben a társadalmi környezet részérıl igény mutatkozik rá, nem zárkózunk el
beszédfogyatékos és enyhe fokban hallássérült gyermekek számára óvodai, iskolai csoportok
szervezésétıl sem. Ezen esetekben a következı programokat kívánjuk alkalmazni:
OKI97GYPBEÓ1-3
OKI97OVIMHA
OKI97GYPNHA1
OKI97GYPNHIN1
OKI97NHMA2-6
OKI97GYPNHNY7-10
OKI97GYPNHAE1-10
OKI97GYPBEMAI 1-4
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Óraterv
Az iskola óraterve mind tartalmában, mind szerkezetében tükrözi az iskolában folyó oktatónevelı munkát meghatározó pedagógiai elveket és célokat.
A kötelezı tanórai foglalkozások minden tanuló számára kötelezıen teljesítendı óraszámot
tartalmazzák. Ezek során a tanulók elsajátítják a NAT-ban szereplı valamennyi
mőveltségterület, részterület megfogalmazott követelményeit.
A kötelezı tantárgyi foglalkozások óraszáma megegyezik a Közoktatási Törvény 52.§.(3)
bekezdésében meghatározott mértékkel.
Ez kiegészül a Közoktatási Törvény 52.§.(6) bekezdésében meghatározott pedagógiai
rehabilitációs órakerettel, mely évfolyamokra bontva szintén megjelenik az iskolai óratervben.
A kerettantervi óratervben elıírt modulokat integráltan oktatjuk.
A Történelem és állampolgári ismeretek tantárgy magában foglalja a Hon- és népismeret, az
Ember és társadalomismeret, etika modulokat.
A Biológia tantárgyba integrálódott az egészségtan, a Rajzba a Mozgókép- és médiaismeret,
az Informatikába az azonos elnevezéső modul.
Az alapvetıen rehabilitációs célú Hallás- ritmus- mozgásnevelés tantárgy a Tánc- és a dráma
modul ismeretanyagát foglalja magába.
Az élı idegen nyelv mőveltségi területen az angol nyelvet a tanulók nyelvi fejlettségének
figyelembevételével fakultatívan oktatjuk.
Általános iskola
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BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ÓRATERVE
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Anyanyelvi fejlesztés
A tanterv jellemzıi
Általános megjegyzés
A sajátos nevelési igényő tanköteles korú gyermekek nevelését - oktatását a közoktatásról szóló
LXXIX. törvény, valamint a Nemzeti Alaptantervnek az egyes fogyatékosságok terén történı
alkalmazására kiadott Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve (2000)
szabályozza.
A hallássérült gyermekek iskolai oktatásában az Anyanyelvi fejlesztés tantárgycsoport
tanterve a fenti dokumentumoknak felel meg úgy, hogy - miközben tartalmába beépíti a
nyelvi kommunikáció tanításának eddig hazai és külföldi tapasztalatait - figyelembe veszi a
súlyos hallássérülésüket élı emberek sajátos szociális helyzetét, szőkebb és tágabb
környezetüknek, a társadalomnak velük szemben támasztott követelményeit.
A tanterv nyelvi kommunikációt fejlesztı koncepciója a siket tanulók valamennyi tanórai és
tanórán kívüli foglalkozásának elvi és gyakorlati alapjául szolgál, tekintettel arra, hogy a
fejlesztés formáinak színterei, módjai egymástól eltérı szervezési keretekben jelenhetnek meg
(diákotthon, gyógypedagógus közremőködése az integrált helyzetben nevelteknél, stb.).
Az Anyanyelvi fejlesztés tantárgycsoport tanterve a súlyos fokban hallássérült, ép intellektusú
gyermekek komplex nyelvi fejlesztését szolgálja. A tanterv tartalmaz olyan elemeket is,
amelyek
alkalmazásával
a
beszéd-nyelvtanulásukban,
valamint
az
általános
fejleszthetıségükben különbözı mértékben akadályozott siket gyermekek nyelvi
kommunikációjának alapozása támogatható. Az anyanyelvi fejlesztés tantárgycsoport az
Anyanyelv, Magyar nyelv, Irodalom, Anyanyelvi gyakorlat, Egyéni anyanyelvi nevelés,
Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés tantárgyai valamint a Nyelvi kommunikációt segítı fejlesztı
területek keretében valósítja meg a súlyos fokban hallássérült gyermekek anyanyelvi
fejlesztésének programját. A nyelvi kommunikáció alapozását segítı fejlesztési területek fı
tartalmát a következı pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció területei közvetítik:
−
−
−
−

Szájrólolvasás
Ujj-abc zavarok esetén.
Gépírás (1-2. évfolyamon)
Jelkommunikáció (7-8. évfolyamon)

A részek céljai a nyelvépítés folyamatában betöltött funkciójuk, tartalmi követelményei az
egyes részek fıbb moduljaiban találhatók.
A nyelvi kommunikációt alapozó szakaszt követıen, a második pedagógiai szakaszban
megjelenı jelkommunikáció oktatása a nyelvi és jelnyelvi közlések kölcsönös
tolmácsolásának célját szolgálja. Az így kibıvített tanterv lehetıséget ad a nyelvi
kommunikációt segítı fejlesztı területek egyes elemeinek, a kommunikáció alapjainak
elsajátításához.
A tanulók a tantárgyblokk keretében úgy sajátítják el az ıket körülvevı szociális-, kulturális-,
technikai-, társadalmi környezet koncentrikusan bıvülı ismereteit, hogy azok alapul
szolgálnak a nyelvi kompetencia fejlesztéséhez.
A fejlesztés célja, hogy a nyelvi kommunikációban súlyos deficitet mutató, tanköteles korba
lépı hallássérült gyermekeket olyan szintre juttassa - a NAT speciális elemeket tartalmazó
mőveltségi területeinek tantárgyi struktúrájába -, hogy a fejlesztés 10 évfolyama alatt érjék el
vagy közelítsék meg a hasonló életkorú ép érzékszervő gyermekek nyelvi kompetenciáját.
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Abban az esetben, ha ez a szint a szóbeli vagy írásbeli értés és közlés területén nagyobb
elmaradást mutat, akkor is alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hallássérült gyermekek a NAT
lényegi tartalmait birtokolják, képesek legyenek a társas kapcsolatok éléséhez szükséges
kommunikációs készségek alkalmazására.
A legtöbb speciális jegyet mutató elsı pedagógiai szakasz - 1-4 évfolyam - tantervi
programja: a nyelvi kommunikáció olyan szintő megalapozása, hogy a kultúrtechnikák
biztonságos alkalmazása fokozatosan az ismeretszerzés eszközévé váljon.
A fejlesztési feladatok két, egymással szoros kapcsolatban álló csoportba sorolhatók.
− Szóbeli értés és közlés
− Írásbeli értés és közlés
Ebben a fejlesztési szakaszban kitüntetett jelentıséggel bír az elsı évfolyamon speciális, a
nyelvi kommunikáció intenzív fejlesztését szolgáló funkciója, melynek követelményeit a
súlyosan hallássérült gyermekek általában három tanév alatt teljesítenek.
Az intenzív nyelvi kommunikációs szakaszban döntıen az életkornak megfelelı ismereteken
történik a nyelvi rendszer építése. Ennek következtében a súlyosan hallássérült gyermek
nyelvi kommunikációs irányultsága megszilárdul, a szóbeli értés és közlés, valamint az
írásbeli értés és közlés szókincse számottevıen bıvül, grammatikai alapjai pedig
körvonalazhatóan kialakulnak.
Az Anyanyelv és irodalom mőveltségi terület második képzési szakaszának fejlesztési célja
arra irányul, hogy a nyelvi fejlettség olyan fokára jussanak el a tanulók, mely alkalmassá teszi
ıket az önálló ismeretszerzésre, a szövegalkotás mőveleteinek végzésére.
Ezen belül a magyar nyelv feladatkörei:
− Nyelvtani ismeretek
− Nyelvhasználat
− Irodalom
A tanulók tantárgyblokk keretében úgy sajátítják el az ıket körülvevı szociális-, kulturális-,
természeti-, technikai-, társadalmi környezet koncentrikusan bıvülı ismereteit, hogy azok
alapul szolgálnak a nyelvi kompetencia fejlesztéséhez.
A hallássérültek oktatásának speciális körülményeire való tekintettel a mőveltségi terület a
következı fejlesztési feladatcsoportokkal bıvül:
1) Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés tantárgy 1-7. évfolyam tartama fıleg a mővészetek (zene,
tánc, dráma) mőveltségi terület elemeit tartalmazza az alábbi feladatkörökkel:
a) Hangérzékelés
b) Mozgásfejlesztés
c) Ritmusérzék fejlesztése
d) A beszéd akusztikus összetevıinek fejlesztése
e) A nyelv szupraszegmentális elemeinek fejlesztése
2) Egyéni anyanyelvi nevelés 1-10. évfolyamra tervezett tantárgy tartalma döntıen a komplex
anyanyelvi készségek egyéni differenciált fejlesztése. Fejlesztési területei:
a) A beszédhallás fejlesztése
b) Légzı gyakorlatok
c) Artikulációs mozgás fejlesztése
d) A hangos beszéd auditív úton történı felfogásának fejlesztése
e) Érthetı beszéd kialakítása
A súlyos fokban hallássérült gyermekek oktatásában különös jelentıséggel bír a hallás-,
beszédhallás fejlesztése.
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A siket gyermekek, ha nem részesülnek korszerő medicinális és szakszerő pedagógiai
ellátásban, akkor súlyos károsodást szenvednek. Ennek legfeltőnıbb megnyilvánulási formái
a hangos beszéd megértésében és aktív használatában, következményeiben pedig az egész
nyelvhasználat nagymértékő gátoltságában jelennek meg.
A nyelvi kommunikáció súlyos akadályozottsága kedvezıtlenül befolyásolja azon
személyiségjegyek kialakulását, melyek a hallássérült embereknek mind a szőkebb, mind a
tágabb környezetbe történı harmonikus beilleszkedését, együttélését lehetıvé teszi.
A korszerő audiológiai ellátásra épített szurdopedagógiai módszerekkel a nyelvelsajátítás
alapjául szolgáló akusztikus differenciáló készség fejleszthetı. A beszédhallás fejlesztésével "a nyelvi kommunikációt segítı fejlesztıterületek" szükséges mértékő bevonásával együtt alapozható meg, majd érhetı el a hangos beszéd megértése, az érhetı kiejtés, nyelvi
kommunikációs szint elmaradása mértékének csökkentése.
A nyelvi kommunikáció kialakításának folyamatában központi szerepe van: a természetes
beszédtanulás elıtt már halláskárosodott gyermekek hallásnevelésének, a hangos beszéd
elsajátítása után halláscsökkenést szenvedettek hallástréningjének valamennyi tantárgyban és
külön tantárgyanként nem megjelenített fejlesztési területen. Uniszenzoros jelleggel beépül a
nyelvtanítás, nyelvelsajátítás rendszerébe, nem korlátozódik meghatározott óraszámokra,
tantárgyakra, témákra.
A célzott hallás-, beszédhallás nevelés céljai, tartalma, az életkorhoz rendelt kívánatos
fejlettségi szint az Anyanyelv, a Magyar nyelv és irodalom, Magyar nyelv, Egyéni anyanyelvi
nevelés, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés tantárgyak anyagában jelenik meg. A teljesítményt
nagy mértékben befolyásolja a hallásmaradvány, az intelligencia, az általános nyelvi készség.
A teljesítmény diagnosztikai jellegő értékelése azt a célt szolgálja, hogy a pedagógus a
mindenkori fejlettségi szintre alapozva határozza meg a fejlesztés további menetét. A
formatív értékelés folyamatában pedig kellı mennyiségő információt kell kapnia a fejlesztés
folyamatáról - annak esetleges korrekciójához-, eredményérıl.
A felsıbb évfolyamba lépésnek a teljesítmény nem feltétele.
Az eredményes hallásnevelés feltétele a korszerő audiológiai ellátás biztosítása, mely a
rendszeres hallásvizsgálatokból, a hallókészülékek megfelelı kiválasztásából, beállításából,
kontrolljából, a jó minıségő illesztékek kiválasztásából, megfelelı akusztikai környezet
biztosításából áll.
A gyermeknek - életkorához elvárható szinten kell tudnia hallásjavító készülékét kezelni,
mőködésének esetleges zavarait jelezni.
Az oktatási intézménynek biztosítania kell a szükséges és rendszeres otológiai,
szurdoaudiológiai ellátást.
Az anyanyelvi kommunikáció építésének és az ismeretanyag elsajátításának Anyanyelv,
Magyar nyelv és irodalom tantárgyakban általános alkalmazott módszertani eszközei:
1. Szabad beszélgetés
Valamennyi évfolyamon kiemelten fontos szerepő, legkevésbé oktatás jellegő óratípus.
Alkalmazható egész órát kitöltıen vagy csak mozzanatként bármely tantárgyi óra keretében.
• Célja a szókincs gyarapítása, a természetes beszédfordulatok alkalmazásának
elsajátíttatása, a gyermekek rugalmas kommunikációjának kiépítése.
• Témája teljesen kötetlen, a kiindulópontot a gyermekek spontán mondanivalója adja.
• Jellemzıje a tanulók nagyfokú motiváltsága, amit a tanári empátia, a gyermekek
mondanivalója iránti ıszinte érdeklıdés biztosít.
• Részmozzanatai:
− A tanuló mondanivalójának megértése (szükség esetén rajz, pantomimika igénybevétele
a megnyilatkozásokban)
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− A gyakran hiányos, töredékekben megjelenı közlések megfelelı nyelvi formába öntése
a tanár által úgy, hogy a mondatok valóban a gyermek gondolatait tükrözzék
− A helyesen megformált, szinonimákat és változatos nyelvi alakokat tartalmazó mondat
megismételtetése a tanulóval
− Rögzítés a társalgással párhuzamosan vagy a beszélgetés lezajlása után
2. Tematikus beszélgetés
Valamennyi évfolyamon megjelenı óratípus.
• Célját, szerepét tekintve megegyezik a szabad beszélgetéssel.
• Lényeges eltérést a beszélgetés elıkészítettsége, a tartalom elızetes ismerete jelent.
• Az alaptéma, a beszélgetés leglényegesebb pontjai meghatározottak, de a társalgás
kötetlensége itt is hely kap.
• Az irányított beszélgetés alapja lehet:
− Közösen átélt, megfigyelt események
− Tanulmányi séták, látogatások
− Az órán megrendezett megfigyelés, manipuláció
− Képek, rajzok
− Részmozzanatai azonosak a szabad beszélgetésével.
3. Mese – bábjelenet
Az (1-3.) évfolyamok egyik jellemzı óratípusa.
Mesélés képeken ábrázolt történetekkel, báb- vagy babajelenetekkel.
• Célja a párbeszédes beszédforma értésének és használatának alakítása, fejlesztése.
• A történetek, jelenetek feldolgozása erıs motivációt jelent a gyermekek számára a spontán
megnyilatkozásokra és a természetes beszédfordulatok alkalmazására. A történetek
megértését segítik az ismétlıdı kifejezések, mondatok, ill. a kifejezı mimika.
4. Fogalomelmélyítı gyakorlat
Az 1/1 és 1/2 osztály jellegzetes óratípusa. Az órák középpontjában a cselekvés
(csoportosítás, válogatás, fogalomrendezés, egyeztetés) áll.
• Célja egy fogalomcsoport vagy arra jellemzı tulajdonságok megértése, alkalmazása
párbeszédes helyzetben.
5. Pantomim játék
Az 1/2 évfolyamon bevezetésre kerülı óratípus illetve módszer. Eszköz használata nélkül
gesztussal és mimikával jól megjeleníthetı játékos, erıs motivációjú kifejezhetı mozgások
képezik a súlyos fokban hallássérült gyermekekhez közelálló óratípus alapját.
• Témái a szerepjátékokhoz hasonlóan köznapiak.
• Kiemelt jelentıségő a szereplı gyermeknek az önálló szövegértési, a "nézık" számára
pedig a szóbeli fogalmazási készség fejlesztı hatása
• Hangsúlyos szerepe van a gondolkodás és figyelemfejlesztésben is.
6. Szerepjátékok
Az 1/2-8. évfolyamok jellemzı óratípusa illetve módszere. Érzelmileg is azonosulhat
szerepével, spontán gondolatait is kifejezheti, az aktív részvételével jelentıs
személyiségvonásokkal gazdagodhat a gyermek.
• Sokrétő tapasztalatszerzést tesz lehetıvé, melynek útját le is rövidíti, s elısegíti a megtartó
emlékezet fejlesztését.
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• A gyermek családi környezetének hatásait kiegészítve lehetıséget adnak a szociális
szerepek eljátszására.
• A tapintatos viselkedés, figyelmesség, a segítségnyújtás, valamint a türelem és önfegyelem
kialakítására is lehetıség nyílik.
• Önértékelésük alakulásával a kudarctőrés képessége is fejlıdik.
7. Nyelvalaki társasjáték
A nyelvalaki társasjáték az 1/1 évfolyamon alkalmazott speciális beszédfejlesztési
gyakorlatok része, folytatása, a nyelvi szerkezetalkotási gyakorlatok elıkésítése. Az 1/2
évfolyam egyik legjellemzıbb óratípusa. Módszeres eljárásként épül be az anyanyelvi
fejlesztésbe.
• Célja a nyelvi készségek, a nyelv grammatikai-szintaktikai elemeinek fejlesztése játékos
formában, érési folyamatot biztosítva a receptív és expresszív beszéd elsajátításának.
• Feladata lehetıség szerint az aktuális beszéd és olvasási anyaghoz kapcsolódva
gyakoroltatni azokat a nyelvalaki formákat, amelyek fogalmilag, elnevezésükben még nem
tudatosíthatók, azonban nélkülözhetetlenek a tartamilag pontos nyelvi megnyilatkozások
szempontjából.
Ezek a nyelvalakok a -t tárgyrag, a helyragok, a személyes névmások, a sorszámnevek.
8. Nyelvi szerkezetalkotás: az 1/3-6. évfolyamok jellemzı óratípusa
A nyelvépítés tevékenységébe ágyazva vagy képi szemlélet alapján játékos formában.
• Célja a nyelvalakok gyakorlása, a nyelvi készségek fejlesztése valóságos nyelvhasználati
tevékenységben speciális gyakorlatok során.
9. Cselekvéses helyzet
Az 1/1 és 1/2 osztályban az óvodai foglalkozásokhoz hasonlóan az egyszerő ételek, italok
készítése köznapi tevékenység: a játék cselekvéses helyzeteiben a beszéd a cselekvés
lezajlásának feltétele.
• Ezeken az órákon a szókincs és az alkalmazható ismeretek körének bıvítésére pozitív
érzelmeket (örömet, meglepetést, megelégedettséget, stb.) kiváltó játékkal, tevékenységgel
ösztönözzük a gyereket arra, hogy szívesen megismételje azokat hasonló szituációban. A
tanult fogalmakat, nyelvi kifejezéseket pedig alkalmazza a dialógikus beszédhelyzetekre,
melyek elısegítik a fogalmak és kifejezések bevésését és gondolkodásfejlesztést egyaránt.
• Ez az óratípus jó lehetıséget ad a gyermek környezetében elıforduló különbözı zörejek,
hangok megismerésére és megkülönböztetésére is.
• A közösen átélt élmények során fejlıdik a gyermek közösségi kötöttségekhez való
alkalmazkodása is.
• Módosíthatják a csoporttagok viselkedésmódját, összehasonlítási lehetıséget kínálnak.
10. Anyanyelvi gyakorlati foglalkozás
Iskolánkban nem mint módszer, hanem mint önálló tantárgy szerepel 1/1 és E/2. évfolyamon.
• Célja, hogy a különbözı témákhoz szorosan kapcsolódó manipulatív tevékenységek során,
valóságos cselekvéses, kommunikatív alaphelyzetek megteremtésével (párbeszéd,
szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli fogalmazás, grammatikai ismeretek alkalmazása,
szókincsgyarapítás) fejlessze a tanulók anyanyelvi készségeit, tudatosítva a beszéd
eszközfunkcióját. Alapozza meg a vizuális kultúra ismeretanyagát.
• Feladatai:
− A vizuális emlékezet fejlesztése
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− A szókincs gyarapodásával párhuzamosan a fogalmak, a grammatikai elemek adekvát
alkalmazása valamennyi tantárgy keretén belül
− Egy-egy tevékenység folyamatát ill. lezajlását tükrözı nyelvi formák változásának
tudatosítása
− Az önálló szövegértés fejlesztése: tervmondatok adatainak pontos megfigyelése,
alkalmazása, ill. pontos szóbeli és írásbeli megfogalmazás a mondatalkotás és mondatfőzés
alapvetı szabályaihoz igazodva
− A beszédmegértés és közlés fejlesztése dialógikus formában ill. a tanulók egymás közti
kommunikációjában
− Alapvetı jártasságok kialakítása a manuális tevékenységekben (anyagok felismerése,
alakítása, mérés, szerelés, összeállítás)
− Vizuális kultúra, technika ismerete
− Gondolkodási mőveletek fejlesztése: megfigyelés, összehasonlítás, rész - egész
összefüggések meglátása, következtetés (munkaeszközökbıl, anyagokból a munkadarabra
és fordítva)
− A munkafolyamat végzése során az idıbeli sorrend felismerése, a folyamat
megtervezése, az alkotó képzelet fejlesztése
− Az önellenırzés, értékelés (saját és társak munkája vonatkozásában) képességének
fejlesztése, ezek indoklására nevelés
− Figyelemkoncentrációt igénylı pontos, fegyelmezett munkavégzésre nevelés
A tantárgy az 1/1 - 1/2 évfolyamokon elsısorban a fogalomelmélyítést szolgálja. Az 1/3
évfolyamtól válnak sokrétőbbé az anyanyelvi feladatok (önálló kérdésfeltevés, jellemzés, az
írásbeli mondatalkotás alapjainak lerakása ill. mindezek továbbfejlesztése). A második
évfolyam végére el kell jutniuk a tanulóknak a mind hosszabb, önálló monológikus szóbeli és
írásbeli megnyilatkozásokhoz (tervezés, beszámoló a tevékenységrıl). Az így szerzett ismeret
- és készséganyagra épül a következı 3. évfolyamtól a technika mőveltségterület.
Óraszám
éves óraszám
Anyanyelv
Magyar nyelv és
irodalom
Anyanyelvi gyak.
Egyéni anyanyelvi
nevelés
Hallásés
ritmusnevelés

1/1

1/2

1/3

370

370

370

2

3

4

5

6

7

8

370

370

370

333

333

259

259

111

111

111

148

148

296

259

259

222

222

222

111

37

37

37

37

37

37

18,5 18,5 18,5

Óraszám
1/1
heti óraszám
Anyanyelv
10
Magyar nyelv és
irodalom
Anyanyelvi gyak.
4
Egyéni
anyanyelvi
8
nevelés
Hallásés
1
ritmusnevelés

1/2

1/3

2

3

4

5

6

7

8

10

10
10

10

10

9

9

7

7

3

4
7

7

6

6

6

3

3

3

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5
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Tartalom:
Anyanyelv 1/1-1/3
Magyar nyelv és irodalom 2-8.
Egyéni anyanyelvi nevelés 1-8.
Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 1-6.
A nyelvi kommunikációt segítı fejlesztı területek 1-8.
Ajánlott szókincs: az egyes évfolyam-modulok tartalmában.
Követelmény:
A követelmények az alárendelt modulokban kerülnek kifejtésre.
Matematika
A tanterv jellemzıi:
A tanterv a Hajdu-féle Mintatanterv felhasználásával hallássérült gyermekek számára készült.
Spirális felépítéső - elmélyítés céljából - visszatér a fogalmak, összefüggések megláttatására.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1
185
5

1/2
185
5

1/3
185
5

2
185
5

3
185
5

4
185
5

5
185
5

6
185
5

7
148
4

8
148
4

1-4. évfolyam:
Célok
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdı szakaszán azon képességek fejlesztése,
melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére
életkoruknak megfelelı, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítsanak el.
Tapasztalatgyőjtés keretében foglalkozunk:
- az alapvetı matematikai képességek kialakításával,
- a gondolkodás fejlesztésével,
- a helyes tanulási szokások kiépítésével, az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság
mértékének fokozásával, a matematika tanulása iránti érdeklıdés felkeltésével,
- a pozitív attitőd alapozásával,
- az életkornak megfelelı matematikai szaknyelv elsajátításával.
Feladatok
A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésbıl kiinduló induktív megismerés.
Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésbıl a tudatos,
célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek más tanulási helyzetekben való
alkalmazására.
A matematika tanulása az elsı négy évfolyamon alapozó jellegő. A nevelési-oktatási
feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk.
A kezdı szakasz feladata az alapvetı matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes
továbbhaladás biztosítása a kötelezı oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt
témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bıvülését segíti elı. Ezért kiemelten
kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következı iskolaszakasz tananyaga épül:
-

a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben,
segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben,
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-

kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és mőveletfogalomra épülı
számolásikészségeket,
formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességet,
alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerő
transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet,
tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a
problémalátást, probléma megoldási képesség fejlıdését,
valószínőségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínőségi szemléletet
alapozzuk meg,
konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a
matematikai modell kapcsolatáról.
Alapvetı fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minıségi fejlesztés történjen, tehát a
tanulók tempójának megfelelıen haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük
a hangsúlyt.
Fejlesztési követelmények

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az általános iskola elsı négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapozása
történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfogalom és
mőveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az alapmőveletek körében az
életkornak megfelelı mélységben fokozatosan bıvülı számkörben folyik.
A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések megfigyelése
tárgyi tevékenység során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli
kifejezıképességet fejleszthetjük.
A tér- és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a valóságot
bemutató, a legkülönbözıbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségével alakítjuk.
A matematikai logika legegyszerőbb elemeinek (pl. „vagy”, „és”, „nem”) használatával
fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásának képességét.
A matematika életkornak megfelelı elemi fogalmait (pl. több, kevesebb, mértékegységek) a
mindennapi életben való elıfordulásának megfelelıen használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a
modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tőnı dolgok szétválasztását. Egyszerő
esetekben vizsgáljuk a „modell jóságát”.
Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire.
A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel
példákat győjtünk a biztos, véletlen, lehetséges esetekre.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges
megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk.
A matematikai szövegértı képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A
beszédértésre épül és az értı olvasás színvonalának megfelelıen fejlıdik. A
szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegbıl, az adatok közötti
kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk
át a számokkal, mőveletekkel való kifejezésre. A megoldásban a próbálgatásnak,
következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsıdleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután
következhet az algebrai úton történı megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor
kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak.
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Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási mőveletek alkalmazása
Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelı induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból
való kiindulás, a sokféle tevékenységbıl származó tapasztalat összegyőjtése vezet el az
általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az
általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve, bıséges tapasztalati alapozás után
következhet.
A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási mőveletek következetes alkalmazásán keresztül
történik. Ilyenek: az egyszerő állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy
választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorbarendezése, bizonyos
feltételeknek eleget tevı elemek kiválasztása, adatok győjtése, lejegyzése, grafikonok
készítése, értelmezése, szabályszerőségek észrevétele.
A matematikai problémák megoldását konkrét tevékenységen való értelmezéssel és
ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai
modellalkotás aprólékos kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre
bontásával, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük.
A helyes tanulási szokások fejlesztése
A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a kezdı
szakasz alapvetı feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek
fejlıdését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kognitív képességek
együttes fejlesztéséhez a matematika a következı területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és
a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelı pontosságú használata, a megértett és
megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata, megoldási tervek készítése, kellı
pontosságú becslések, számítások a mérések elıtt, feladatmegoldások helyességének
ellenırzése, indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése, a
megértés igénye, tapasztalatok győjtése a matematika érdekességeirıl, tankönyvek,
feladatlapok önálló használata.
A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett
számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás.
Tartalom:
• Gondolkodási módszerek
• Számtan, algebra
• Összefüggések, függvények, sorozatok
• Geometriai mérések
• Valószínőség, statisztika
Részletes kifejtése a részmodulokban.
5-8. évfolyam
Célok
Alapvetı cél a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóság és a matematikai
modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos kialakítása.
Feladatok
Megismertetni a tanulókat az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,
megalapozni a korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségüket, fejleszteni
gondolkodásukat, az életkornak megfelelı szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a
mindennapos gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket.
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Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére,
pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterı kialakítására.
Nagy jelentıséget kell tulajdonítani a következtetésre épülı probléma megoldásának, az
egyszerő algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt kezdetben konkrét
helyzetekben végezzük, majd az életkori sajátosságok figyelembevételével általánosítunk.
A matematika támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor,
számítógép, Internet stb.) információhordozás célszerő felhasználásának megismerését,
alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerősítésében.
Fejlesztési követelmények
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az idıszak elsı részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel
alakítjuk a számfogalmat, majd egyre bıvülı számkörben dolgozunk.
Az alapmőveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb mőveletfogalom kialakítására, a
számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett mőveletek megértéséhez,
elvégzéséhez, gyakorlásához különbözı zsebszámológépet is használhatunk.
A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben
is alkalmazzuk.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a síkban való
tájékozódást és a térszemléletet.
Geometriában eszközök felhasználásával fejlesztjük a síkban való tájékozódást és a
térszemléletet.
Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerő geometriai transzformációk
megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a késıbbiekben a dinamikus
geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit („és”, „vagy”, „nem”,
„minden”, „van olyan”) tudatosan használjuk. Az idıszak vége felé egyszerő sejtések
igazolásakor, ill. cáfolásakor a „ha…akkor” típusú következtetések is belépnek tanításunkba.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
Nagy súlyt fektetünk a szövegértı képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok
felírására, s ezek próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történı megoldására. A
késıbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós
képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését. A modellalkotás segítséget nyújt a
problémák megoldásához.
Kellı figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések
elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat
fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban. Különbözı feladatok
segítségével értetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen események, illetve olyanok,
amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a valószínőség szemléletes
fogalmát.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási mőveletek alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de
ezen tanítási idıszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést
is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életbıl is szerepeltessünk
állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Íly módon
juttatjuk el ıket sejtések és szabályszerőségek megfogalmazásához. A különbözı
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feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, sorbarendezés, a bizonyos
feltételeknek eleget tevı elemek kiválasztása fejleszti a matematika különbözı területein és
más témakörökben is fontos halmazszemléletet. A különbözı feladatokhoz készített ábrák,
egyszerő gráfok segítségével megértetjük a tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettıl fogva adatok győjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses
elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének,
jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetıbb elemeinek
megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses
algoritmusokat önállóan is készíteni.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések elıtt becsléseket végezzenek, s a
feladatmegoldások helyességét ellenırizzék. Az elıbb felsoroltak, s a gyakorlati
számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érniük, hogy a tanulók reális
eredményeket fogadjanak el.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása elıtt megoldási tervet, egyes
esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érniük, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás
szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben.
A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelıen elvárható
pontossággal használhatjuk az anyanyelvet, illetve a szaknyelvet, s fokozatosan bıvítjük a
jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelızi azok definiálását. Az általános iskola
felsı felsıbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különbözı eljárások,
s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos fejlesztési
területnek tekintjük.
A
tankönyvek,
feladatgyőjtemények,
statisztikai-zsebkönyv,
majd
lexikonok,
kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Ezek interaktív módon való
használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket.
Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklıdésüket a matematikai érdekességek, a matematika
története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar, illetve más nemzetiségő neves
matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan.
Tartalom:
• Gondolkodási módszerek
• Számtan, algebra
• Összefüggések, függvények, sorozatok
• Geometriai mérések
• Valószínőség, statisztika
Részletes kifejtése a részmodulokban.

Környezetismeret 1-4.
A tanterv jellemzıi
A tanterv téma szintig kidolgozott.
Évfolyamonként azonos témakörök feldolgozására kerül sor, a témák spirális építkezésével.
Az 1. évfolyamon a tananyag az évszakok köré rendezıdik. A 2.3.4. évfolyamon a
megismerési módszerek és a témakörök bıvülése jellemzı.
A témakörökben évfolyamokra lebontva feldolgozásra kerülnek a NAT az Ember és természet
mőveltségterület témái követelményei.
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A tanterv specifikuma, hogy a környezet szépítése, rendezése és védelme minden évfolyamon
kiegészítik a tananyagot.
Kidolgozta: Dr. Mester Miklósné
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3
74
2

2
74
2

3
4
92,5 111
2,5 3

5

6

7

8

Célok és feladatok:
A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élı és élettelen világa iránti
érdeklıdést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére,
alkotóinak, jelenségeinek „felfedezésére ”.Jól értelmezett, könnyen felidézhetı, egyszerő
kognitív mőveletek végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve
megismerhetı természeti és ember által létesített környezetrıl. Javítsa a tanulóknak a
környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezet értékeit tisztelı ,azokat
megóvni kész magatartásukat. Segítse ıket tájékozódni természeti és társadalmi
környezetükben, intse ıket a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra. E célok öt
részcélra bonthatók, melyek elérésében segíteniük kell a gyerekeket. A környezetismeret
tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd egyre táguló körben –
távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük jellemzı anyagaival,
jelenségeivel, élılényeivel, illetve azok változásával, valamint az emberek és környezetük
kapcsolatával. Fedezzék fel a természet sokszínőségét, szépségét, és ébredjenek rá
pótolhatatlan, értékes mivoltára.
A tanítás – tanulás folyamatában elsısorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete,
majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk. Ezen keresztül
segítsük olyan pozitív attitőd kialakulását, mely az élı és élettelen környezet megóvására,
védelmére ösztönöz, erısíti a lakóhelyhez való kötıdést, s ezzel a hazánkhoz és a
nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg.
A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos mőveltség megalapozása
érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez
és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan és
rendszeresen fejlessze. Az élı és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind
személyes, mind közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elı. Az egyszerő megismerési,
tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel –a
gondolkodás fejlettségéhez illeszkedı mértékben –a természeti jelenségek, folyamatok
ésszerő, tudományos magyarázata iránti igényt. Lakóhelyi környezetük megismerése során
tanítsa meg a tanulókat egyre nagyobb önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni,
elemi fokon tájékozódni a térben, és az idıben. Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet és
környezetkímélı, a veszélyhelyzetek megelızését szolgáló magatartásformák kialakítása, s
ezzel a személyes biztonság növelése. Nyújtson ismereteket az anyag különbözı formáinak
érzékelhetı tulajdonságairól. Segítse észlelni, és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és
minıségi változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint
az élı és élettelen környezetük iránti felelısségérzetüket, segítse a környezeti harmónia
létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.
Fejlesztési követelmények
Tájékozódás a természettudományról, a megismerés módszereirıl
A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklıdésének megfelelıen
jusson ismeretekhez a valóság megtapasztalásával, valamint különbözı képi és szöveges
ismerethordozók segítségével. Legyen képes a természet tárgyait, élılésenyit, jelenségit és
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folyamatait észlelni és azokat elemi szinten megfigyelni, a természeti és technikai tárgyakkal,
jelenségekkel összefüggı elképzeléseket megfogalmazni. Aktívan vegyen részt a
megfigyelések elemzésével kapcsolatos megbeszéléseken. Építsen elızetes ismereteire, tanári
segítséggel tájékozódjon egyszerő forrásanyagokból. Tanári irányítással végezzen egyszerő
kísérleteket, vizsgálatokat a természeti és technikai környezetjelenségeinek, folyamatainak
megfigyelésére. Ismerje fel a vizsgálódáshoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges
eszközöket, és használja azokat balesetmentesen. Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben
elıforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az őrtartalom, a hımérséklet és az idı
mértékegységeinek használatában.
Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú
csoportosításában. Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerően fogalmazza meg,
és rajzban, írásban rögzítse. Értelmezze az egyszerő képi és szöveges információkat.
Korának megfelelı nyelvi megformálással számoljon be megszerzett ismereteirıl.
Legyen gyakorlata a különbözı tárgyak, élılények, jelenségek minıségi és mennyiségi
jellemzıinek elemi szintő összehasonlításában. Vesse össze a természeti és az ember alkotta
környezetrıl különféle módon szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különbözı
csoportok szerint. Vizsgálódásainak eredményeit elemezze, értelmezze.
Ismerje fel a környezetében elıforduló veszélyhelyzeteket. Alkalmazza a tanultakat a
mindennapi élet problémáinak megoldásában.
Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az
egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy felelıs a természet védelméért, és
ezért becsülje meg környezetének értékeit. Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek
(mentık, tőzoltók, rendırség, polgári védelem) Fejlıdjön alkalmazkodó képessége
veszélyhelyzetekben (menekülés, segítségkérés).
Tájékozódás az élı és élettelen természetrıl
Érzékszervi megfigyelés segítségével szerezzen információkat a környezetében elıforduló
fontosabb élı és élettelen anyagokról. Felismert tulajdonságaik alapján tudja csoportosítani
azokat. Különböztesse meg a tárgyakat és anyagokat tulajdonságaik alapján és tudja ezt
életkorának megfelelıen nyelvhasználattal kifejezni. Ismerje fel a használati tárgyak anyagát,
készítsen egyszerő használati tárgyakat. Fedezze fel -–gyermeki elképzelésének megfelelıen
– az anyag szerkezeti tulajdonságait. Tapasztalat alapján ismerje fel a halmazállapotokat, a
tudományos értelmezésnek megfelelıen.

Kísérletek kapcsán ismerkedjen az anyagok kölcsönhatásaival,
figyelje meg az ebbıl adódó változásokat. Játékos tevékenységek
keretében szerezzen tapasztalatot a hang, fény és a hı terjedésével
kapcsolatban. Ismerkedjen a háztartásban elıforduló
energiahordozó és technikai eszközökkel és ismerkedjen meg a
mőködésükkel kapcsolatos balesetforrásokkal. Legyen tájékozott
arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk
egészséges fejlıdéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és kábítószer
kipróbálásától. Érdeklıdjön az iránt, hogy mely anyagok
szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok,
eszközök a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai.
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Tájékozódás az idıben és térben
A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje meg a ciklusok
ismétlıdését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást, mutassa be azokat
egyszerő példákon. Tájékozódjon a mindennapok idıviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok
és évszakok változását. Szerezzen gyakorlatot az idı múlását, az élılények – közöttük saját
maguk – változását, változások szabályszerőségét, annak okait.
Fejlıdjön térérzékelése és térérzete az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek
becslésével, mérésével. A környezetében elıforduló tárgyak méretét viszonyítsa saját
testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez. Tájékozódjon a lakóhelyén, és annak
környékén tudjon útbaigazítást adni. Térkép segítségével figyelje meg, hogy Magyarországon
belül hol találhatja meg saját lakóhelyét. Ismerkedjen meg az ıt körülvevı táj
jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élılények jellemzı tulajdonságaival.
Hasonlítsa össze lakóhelye tájképi sajátosságait más hazai tájakkal. Beszélgetés szintjén
legyen fogalma a földön kívüli térségek létének felismerésérıl, az égitestekkel kapcsolatos
elképzelésekrıl. A hozott elemi információk és ismeretek győjtése alapul szolgáljon a
tudományos kép formálására.
Információhordozók az ismeretek szerzésében
Az érzékelést, mint alapvetı információszerzést használja az ismeretek összegyőjtéséhez.
Tudatosuljon benne, hogy a természetrıl szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás,
kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel
kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelı könyvek, cikkek és a média segítségével
is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat. Fejlıdjön elemzı, kritikai képessége
életkorának megfelelı kommunikációs helyzetekben.
Fogalmazzon meg kérdéseket különbözı információhordozó eszközökbıl szerzett
ismereteirıl. Érdeklıdjön a tudósok munkája iránt.
Emberismeret, önismeret, honismeret
Aktívan vegyen részt az élet értelmezésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatos
beszélgetésekben. A születéssel, egyedfejlıdéssel, öröklıdéssel kapcsolatos elképzeléseit
vitassa meg tanítójával és társaival. Ez alapul szolgáljon a tudományos nézetek késıbbi
közvetítéséhez. Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására.
Alkalmazza az egészségmegırzés alapvetı szabályait. Ismerje a korszerő táplálkozás, az
egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is
hatással van. Fogadja el a fogyatékkal élı embereket. Figyeljen meg emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket.
Ismerkedjen szőkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival.
Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a
szülıföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. A
tapasztalatok összegyőjtése után képes legyen azokról beszélgetni, kérdéseket
megfogalmazni, véleményt alkotni. Fejlıdjön önismereti képessége, ismerje fel saját külsı és
belsı tulajdonságait, tudjon azonosításokat és különbözıségeket megfogalmazni. Életkorának
megfelelıen ismerje hazája természeti és társadalmi adottságait, legyen tisztában azzal, hogy
mit jelent a nemzet, haza, magyar fogalma. Győjtsön információkat a tananyaghoz
kapcsolódóan híres emberekrıl.
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Tartalom:
1-2. évfolyam:
A megismerési módszerek alapozása
Közlekedés
Az élı természet alapismeretei
Élettelen természet alapismeretei
Testünk és életmőködésünk
Tájékozódási alapismeretek
A lakóhely ismerete
3. évfolyam
A megismerési módszerek alapozása
Közlekedés
Az élı természet alapismeretei
Élettelen természet alapismeretei
Testünk és életmőködésünk
Tájékozódási alapismeretek
Országismeret
4. évfolyam:
A megismerési módszerek alapozása
Közlekedés
Az élı természet alapismeretei
Élettelen természet alapismeretei
Testünk és életmőködésünk
Tájékozódási alapismeretek
Országismeret
Hon- és népismeret
A továbbfejlesztés alapjai:
Az elsı évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételt, az elsı és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
2. évfolyam végén:
Megfigyeléseirıl, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján.
Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képrıl.
Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint. Legyen képes méréseket
végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket.
Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes
sorrendben.
Nevezze meg az évszakok jellemzı idıjárási jelenségeit. Mutasson be a tanult élılények
közül egyet, sorolja fel jellemzı jegyeit. Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja
pontosan a helyet, helyzetet jelentı (elıtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette)
kifejezéseket. Nevezze meg otthona és az iskola között lévı legfıbb közlekedési
veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját. Ismerje lakóhelye fıbb
jellegzetességeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül.
Tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén.
3. évfolyam végén:
A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az elızetesen
megbeszélteknek megfelelı módon. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek
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igazságtartalmáról. Olvassa le helyesen a hımérıt. Használja helyesen a tanult
mértékegységeket.
Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzıjét. Közvetlen környezetébıl
nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra. Használja helyesen az oldódás, olvadás
szavakat. Ismerje a mentık, tőzoltók, rendırség telefonszámát,értesítésük módját.
Nevezzen meg a környezetébıl néhány fontosabb jellemzı élılény fajt. Sorolja fel az
élılények életfeltételeit.
Ismerje,hogyan kerülhetık el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg
állapotot.
Tájékozódjon az iskola környékérıl készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen iránytő
segítségével a fı világtájakat. Nevezze nevén a település jellemzı felszíni formáit, felszíni
vizeit,nevezetes épületeit,közlekedési eszközeit. Ismertessen egyet a település hagyományai
közül. Tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén.
4. évfolyam végén:
A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó
információkat. Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggı felelettel válaszoljon. Mutasson
be egy-egy ismert növényt, emlıst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetébıl.
Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.
Nevezzen meg a környezetébıl környezetszennyezı forrásokat, ismerje azok egészségkárosító
hatásait. Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a
tanult élettani jellemzıket. Tudja, hogyan ırizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt
leginkább.
Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország
domborzati térképén. Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. Mutassa be a
lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét. Nevezze meg a különbségeket az eltérı
településtípusok között.
Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket. Nevezzen meg
veszélyhelyzeteket jármővel való közlekedés, kerékpározás közben. Nevezze meg a
lakóhelyén élı népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, hagyományaikról. Rendelkezzen az
életkorának megfelelı környezeti erkölccsel, társadalmi-természeti felelısséggel,
együttmőködı képességgel, a személyes és közös felelısségtudat alapjaival.

Természeti ismeretek 5-6.
A tanterv jellemzıi:
A tanterv témaszintig van kidolgozva.
A témakörökben évfolyamokra lebontva feldolgozásra kerülnek a NAT Ember és természet
mőveltségterület témái követelményei.
A tananyag elsajátíttatásának folyamatában figyelembe veszi a hallási fogyatékosság tényét.
Az ép érzékszervekre támaszkodva minél sokoldalúbb ismeretátadásra épít.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5
129
3,5

6
129
3,5

7

8

Célok, feladatok
Az 5 –6. osztályos természetismeret tanítási-tanulási céljai az 1 –4. osztályos
környezetismeret tantárggyal egységes rendszert alkot. A természetismeret tantárgy az 1 –
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4.osztályban megalapozott elemi természettudományos megismerés módszereit, a környezetre
vonatkozó ismeretekre, készségekre, szokásokra, attitődökre épül, és azt fejleszti tovább. Cél,
hogy a tanulók a természeti jelenségeket elemi szinten, egységükben értelmezzék. Komplex
módon, egységükben ismerjék meg az élı és élettelen természet valóságát. Mivel az 5 –6.
osztályos tanulók gondolkodása képszerő, ezért a megismerési folyamatban döntı az érzéki
megismerés, tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése. Az így keletkezı képzetek
teremtik meg a tanulókban a természeti folyamatok, törvényszerőségek, összefüggések
megértését. Mindezek birtokában biztosíthatjuk csak a természettudományos nevelésben,
hogy a tanulók tapasztalataik birtokában legyenek képesek olyan gondolkodási mőveletek
elvégzésre, mint a konkretizálás, elvonatkoztatás, általánosítás, és erre alapozva egyszerő
fogalomalkotásra, ítéletek, következtetések levonására. A kerettanterv nem írja elı az elvont,
tudományos fogalmak meghatározását, definíciók megtanítását, ezért a legfontosabb feladat,
hogy a természettudományos gondolkodáshoz szükséges értelmi képességeket fejlesszük
(érzékelést, észlelést, megfigyelést, figyelmet, emlékezetet,képzeletet) a tárgy
ismeretanyagának fel- dolgozása során. A tárgy tanításának célja továbbá a környezeti
nevelés, amely ebben az életkorban a környezet iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet
megalapozását jelenti. A természetismeret tanítása során alakítsuk ki a környezet iránti pozitív
érzelmeket, érdeklıdéseket, értékeket, felelısségtudatot. A természetismeret tanítása-tanulása
során megszerzett ismereteknek, készségeknek, képességeknek biztos alapot kell képezniük a
7 –8. osztályos fizika, kémia, földrajz és biológia tantárgyak sikeres tanulásához.
Fejlesztési követelmények
A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei, illetve a környezeti problémák iránt.
Legyen képes a természeti és az ember alkotta környezetrıl különféle módon szerzett
ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, egyszerő vizsgálatokat,
kísérleteket elvégezni, megtervezni és azok eredményeit elemezni, kiértékelni. Legyen
gyakorlata a különbözı természeti tárgyak, élılények, jelenségek minıségi és mennyiségi
jellemzıinek elemi szintő összehasonlításában, mérésében, az adatok ábrázolásában.
Ismerje és használja a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, és kezelje azokat
balesetmentesen, környezetkímélı módon. Megfigyeléseit, tapasztalatait a tanult szakkifejezések
alkalmazásával, tanári segítséggel tudja megfogalmazni és minél önállóbban, rajzban és írásban
rögzíteni. Tanári segítséggel legyen képes tájékozódni egyszerőbb enciklopédiákban,
lexikonokban, tudjon ismeretekhez jutni különbözı szöveges és képi ismerethordozókból.
Tudjon térképen tájékozódni, térképvázlatot készíteni.
Tanári segítséggel tudja összehasonlítani a környezetében megnyilvánuló
kölcsönhatásokat, változásokat. Legyen képes a megfigyelt és megvizsgált élılények
életmódjára, testfelépítésére, az élettelen és az élı környezetükhöz főzıdı kapcsolataikra
vonatkozó tárgyilagos ismeretek megszerzésére. Legyen képes felhasználni, alkalmazni a
mindennapi élet problémáinak megoldásában az elemi természettudományos ismereteit.
Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az
egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy ı maga is felelıs a természet
jövıjéért, a környezet egészséges állapotának fenntarthatóságáért. Becsülje meg
környezetének értékeit. Készüljön fel tudatosan a természet megóvására, a környezeti
problémák megelızésére, önmaga és társai védelmére.
Tájékozottság az anyagról
Ismerje a környezetében elıforduló legfontosabb – különbözı szervezıdési szintő –
anyagok alapvetı tulajdonságait. Ismeretei tegyék lehetıvé az élvezeti és kábítószerek
elutasítását. Ismerje fel a környezetét szennyezı leggyakoribb folyamatokat és anyagokat.
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Tájékozódás az idıben – az idı és a természeti jelenségek
Szerezzen gyakorlatot az idı mérésében, a különbözı folyamatok idıtartamának
becslésében. Értse, hogy az idı múlásával természeti és társadalmi környezete is változik.
Tudja, hogy vannak megfordítható és nem megfordítható folyamatok.
Tájékozódás a térben – a tér és a természeti jelenségek
Ismerje a világtájakat, tudja azokat a valóságban és a térképen azonosítani.
Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén.
Ismerje Magyarország elhelyezkedését Európában és a Földön.
Ismerje hazánk tájainak, életközösségeinek legfontosabb jellegzetességeit, ismerje fel a fıbb
felszínformákat.
Ismerje hazánk legjellemzıbb élılényeit.
Tájékozottság a természettudományos megismerésrıl, a természettudomány fejlıdésérıl
Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének
megfelelı könyvek, cikkek olvasása, a televízió adásainak nézése, a számítógépes
kapcsolatteremtés révén is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat.
Tudjon önállóan problémákat megfogalmazni a környezetére vonatkozólag. Tudjon
beszámolni a saját tapasztalataiból, álló- és mozgóképekrıl, történetekbıl, leírásokból, a
különbözı kommunikációs eszközökbıl szerzett ismereteirıl önállóan. Tudjon írásban
válaszolni ismereteinek megfelelı szóbeli vagy írásbeli kérdésekre. Tudjon egyszerő
jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket vázlatosan ábrázolni.
Legyen tájékozott arról, hogy a természettudományok milyen meghatározó szerepet töltöttek
be új kérdések felvetésében és az emberiség problémáinak megoldásában, az élet
minıségének javításában. Értékelje, tisztelje a tudósok kiemelkedı eredményeit, kitartó
szorgalmát.
Témakörök
5. évfolyam:
Megismerési módszerek fejlesztése
Tájékozódás a térképen, térképismeret
Az idıjárás és az éghajlat elemei
A földfelszín változása
Környezetünk élıvilága
6. évfolyam
Megfigyelési módszerek fejlesztése
Tájékozódás a térképen és a földgömbön
Éghajlat, éghajlati övezetek
Magyarország nagytájainak jellegzetességei
Hazai tájaink életközösségei
5. évfolyam:
A továbbhaladás feltételei
Legyen képes konkrét természeti formák, tárgyak, élılények és egyszerő jelenségek,
folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élıszóban, rajzban és írásban. Tudja
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felidézni a természeti és az ember által létesített környezetére vonatkozó konkrét, szemléletes
képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjon ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni.
Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazza meg,
milyen az aktuális idıjárás. Tudja a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált
jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudja
megkülönböztetni a különbözı halmazállapotokat, és értse azok változását. Jellemezze az
évszakokat idıjárásuk szerint. Ismerje az idıjárást kialakító legfontosabb tényezıket.
Jellemezze éghajlatunkat. Ismerje az idıjárási események és a felszín változása közötti
összefüggéseket.
Tudja értelmezni az egyszerő felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjon jellemzı
tulajdonságokat mondani megfigyelt kızetmintákról. Ismerje fel az emberek földrajzi
környezetet veszélyeztetı tevékenységét. Értse meg, hogy a környezet állapotának romlásáért
az emberek a felelısek.
Tudja megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt
tulajdonságaik alapján jellemezze azokat. Ismerje a táplálkozásunkban betöltött szerepüket.
Ismerje fel a települési környezet leggyakrabban elıforduló állatait és a háziállatokat. Legyen
tisztában az állatvédelem jelentıségével, erkölcsi szabályaival.

6. évfolyam
Továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló a konkrét környezeti jelenségekbıl általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerje fel
és értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat,
összefüggéseket, törvényszerőségeket. Legyen képes alapvetı méréseket elvégezni, és a mért
adatokat értékelni. Ismerje fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudja
elkerülni azokat. Bemutatás után legyen képes egyszerő kísérleteket fegyelmezetten és a
balesetvédelmi, érintésvédelmi, tőzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt
jelenséget elmondani.
Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használja a
térképet egyszerő földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjon adatokat leolvasni a domborzati
és vízrajzi térképekrıl. Tudja felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerő,
szemléletes képzetei a földrajzi övezetekrıl.
Ismerje fel jellemzı álló- vagy mozgóképrıl és leírás alapján hazánk nagytájait,
lakókörnyezetének néhány nevezetes települését, az ország fıvárosát.
Tudja felidézhetı képzetei segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjon egyszerő
táplálékláncokat bemutatni. Ismerje a legjellegzetesebb hazai növény- és állatfajok
testfelépítését, életmódját. Értse meg a természet védelmének jelentıségét.

Biológia 7-8.
A tanterv jellemzıi
A 7., 8.osztályos kerettantervre épülı biológia-tanterv szerves folytatása az 5.,6.osztályos
természetismeret-tantervben megfogalmazott céloknak, feladatoknak. A természetismeret
tanítása során a tanulók a természet jelenségeit elemi szinten értelmezték, az ıket körülvevı
világról konkrét tapasztalatokat szereztek. Az egyszerőbb természettudományos fogalmak
kialakításakor gyakorlatot szereztek a gondolkodási mőveletekhez (pl. általánosítás,
elvonatkoztatás, konkretizálás, ítéletalkotás, következtetés) szükséges képességek
megalapozásában. A 7., 8. osztályos biológia-tanterv ezekre az alapképességekre épít.
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A tanterv a kognitív szféra mellett nagy hangsúlyt helyez az affektív szférára is, vagyis az
érdeklıdések, értékek, attitődök alakítására a biológiai ismeretek tanítása során.
A tantervet kidolgozta: Horváth Miklós – Nagyné Horváth Emilia
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5

6

7
74
2

8
74
2

Célok és feladatok
A tanulók legyenek tájékozottak a földi élıvilág sokféleségérıl, az emberek és a biológiai
környezetük közötti kapcsolatrendszerrıl. Mindezek ismeretével növelje az élıvilágban
meglévı változatosság fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit.
Mutassa be az élılények és az élettelen környezet kapcsolatát, az élılények testfelépítése és
életmódja közötti összefüggéseket.
Ismerjék meg a tanulók az ember testfelépítését, a szerveink mőködését, az egészséges
életmód szabályait, és ezek birtokában legyenek képesek egészséges életvezetésre.
A biológia tanításának célja – a többi tantárggyal közösen – hogy kialakítsa a tanulókban az
önálló ismeretek megszerzésének képességeit.
Olyan természetszemléletet és biológiai tudatot alakítson ki, melyben a biológiai sokféleség
alapvetı fontosságú.
Mutasson rá az élılények és az életközösségek változatosságára.
Az élı és élettelen környezetet, mint dinamikusan változó ökológiai rendszert mutassa be.
Ismertesse az életközösségek legfontosabb jellemzıit. Mutassa be az életközösségeket
károsító tényezıket, alakítsa ki a tanulókban az ökológiai szemléletet.
A hazai és a távoli tájak tananyagában megismert élılényeket a tudományos rendszerezés
kategóriáiba tudják rendszerezni.
Mutassa be az emberi szervezet felépítésének és mőködésének jellegzetességeit.
Ismertesse meg az emberi szaporodás biológiai alapjait, alakítsa a tanulók helyes szexuális
magatartását.
Ismertesse meg a helyes életmód követelményeit, továbbá az emberek egymás közötti,
valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályokat.
Az alapvetı életjelenségek bemutatásával tudatosítsa a környezetszennyezés káros
következményeit, ismertesse az egészséget károsító környezeti tényezıket.
Ismertesse az idegi-és hormonális szabályozás legfontosabb szerveit, mutassa be ezek
felépítését, mőködését.
Mutassa be az idegi-és hormonális szabályozás fontosságát az emberi szervezet és a környezet
kapcsolatában.
Tudatosítsa, hogy a Föld globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának nagy
szerepe van továbbá, hogy a problémák megoldása minden ember közös feladata.
Alakítsa ki a tanulókban az önálló megfigyelések, vizsgálatok, tanulókísérletek elvégzésével,
az ismeretterjesztı mővek feldolgozásával az önálló ismeretszerzés képességét és igényét.
Fejlessze tovább a környezetismeret, természetismeret tárgyakban megalapozott értelmi
képességeket (megfigyelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) továbbá, hogy a
tanulók az ismereteiket szóban, írásban, ábrázolással is kifejezzék.
A tananyag feldolgozása során értsék meg, hogy a tudás nem önmagáért szükséges, hanem
azért, hogy a tudás birtokában befolyásolni tudják a környezı világ jelenségeit.
Ismertesse meg a legjelentısebb hazai és külföldi biológiai tudósok munkásságát.
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A tananyag feldolgozása során alakuljon ki a tanulókban az együttmőködési készségük. A
csoportos iskolai tevékenységekbe való integrálódással a tárgy tanítása segítse elı a
szocializációt, a tágabb társadalmi környezetbe való beilleszkedést.
Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerő 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. Szerezzék meg azokat az ismereteket és azok alkalmazásához
szükséges jártasságokat, amelyek segítségével képesek lesznek megelızni az egészségügyi
problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát.
Nyújtson segítséget a tanulóknak abba, hogy készség szintjén alkalmazzák azokat a
megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megırizhetik, illetve újrateremthetik életük
egyensúlyát. Segítse a tanulókat az egészség helyes értelmezésében, és az önmagukkal
szembeni felelısségérzet kialakításában. Ismertesse meg a tanulókkal szervezetük életkori
sajátosságait és készítse fel ıket a változások helyes kezelésére.
Fejlessze a már kialakult higiénés ismereteket és készségeket. Nyújtson segítséget az ıket
veszélyeztetı környezeti, társadalmi hatások felismeréséhez és adjon tanácsokat azok
kivédésére, elhárítására.
Sajátíttassa el azokat a technikákat, amelyek az elsısegélynyújtáshoz szükségesek.
Fejlesztési követelmények
Keltsük fel a tanulók érdeklıdését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt.
Szerezzenek ismereteket a biológiai környezetrıl megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek révén
is.
Legyenek képesek a tanulók a biológiai jelenségeket, folyamatokat önállóan megfigyelni.
Tudjanak önállóan egyszerőbb kísérleteket, vizsgálatokat elvégezni. Legyen gyakorlatuk a
taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
Legyenek képesek az ismeretszerzésben a nyomtatott és az elektronikus
információhordozókat használni.
Önálló ismeretforrásként tudják használni az ismeretterjesztı könyveket, cikkeket, az
elektronikus média biológiai információit.
Ismertessük meg és vétessük észre a természet szépségeit, építsük be a tanulók értékrendjébe
a természet esztétikumát, harmóniáját.
Legyenek képesek a tanulók a biológiai ismereteiket elmondani, leírni, ábrázolni, továbbá
legyenek képesek a biológiai környezetrıl szerzett ismereteiket összehasonlítani.
Szerezzenek jártasságot a tananyagban szereplı mérhetı mennyiségek mértékegységének,
azok tört részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyenek képesek a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen
jellemzık, tényezık elkülönítésében.
Legyen gyakorlatuk hasonló és különbözı tulajdonságok alapján biológiai jelenségeket,
folyamatokat csoportosítani, rendszerezni.
A biológiai kísérletek során legyen képes megállapítani, hogy mely tényezık miként
változnak meg.
Tanári segítséggel legyen képes értelmezni a megfigyelések, mérések, vizsgálatok, kísérletek
során kapott adatokat.
A megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek során szerzett ismereteket a szakkifejezések
használatával tudja megfogalmazni és írásban vázlatrajzban rögzíteni.
Legyen képes a biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos diagramok, grafikonok,
rajzok, ábrák információtartalmát leolvasni, értelmezni.
Tudja a megszerzett, konkrét biológiai ismereteivel a hasonló jelenségeket, folyamatokat
értelmezni és magyarázni.
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A biológiai mővelıdésanyag elsajátítása során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit
alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában.
Alakítsuk ki az igényt a tanulókban a testi-lelki egészség megırzésére, a természetes-és
mesterséges környezet megóvására. A tanulókat körülvevı természetes környezetet az
emberiség közös kincsének tekintsék.
Ismerjék a szőkebb és tágabb környezetükben elıforduló –különbözı szervezıdéső szintő –
anyagok, élılények alapvetı tulajdonságait, az élı anyag jellemzıit.
Ismerjék meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember
egészséges életmőködését veszélyeztetı anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait.
A tanulók értsék és a gyakorlatban alkalmazzák a környezet-és természetvédelem
legfontosabb alapelveit.
Legyenek képesek megakadályozni mikrokörnyezetükben a káros anyagok felhalmozódását.
Ismerjék a környezetükben elıforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzeteket, azok
túlélési lehetıségeit.
Tudják, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvetı jellemzıje az idı, az idı
múlásával az élılények is megváltoznak.
Ismerjék fıbb vonásaiban a földi élet változásait, tudják az emberi élet szakaszainak
jellemzıit, az életfolyamatok visszafordíthatatlanságát.
Ismerjék az egyes kontinensek és hazánk tájainak jellegzetes növényeit, állatait, az élılények
és környezetük kapcsolatát, a testfelépítés és az életmód közötti összefüggéseket.
Mutassuk be a biológiai objektumok, jelenségek megismerésének folyamatát, tudatosítsuk,
hogy a biológiai ismeretek fejlıdése a különbözı népek, országok tudósainak, kutatóinak
egymásra épülı munkájának eredménye. Ismerjék meg a biológia tudományának hazai
tudósait, kutatóit.
Témakörök
7. osztály
Tájak, életközösségek
A földi élıvilág általános jellemzése
Az élılények rendszerezése:
8. osztály
Az emberi test szervezıdése
Kültakaró, mozgás
Az anyagcsere
Az ember szaporodása és egyedfejlıdése
Az idegi és a hormonális szabályozás
Egészségtan
A környezet
Mozgás és személyes higiéné
A táplálkozás
Veszélyes anyagok
A biztonság megırzése
Családi élet és kapcsolatok
Az emberi szexualitás
A továbbhaladás feltételei
7. osztály
Ismerjék az életközösségek legjellemzıbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, életmódját.
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Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különbözı életközösségek megismert
élılényeibıl.
Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különbözı tájakon élı növények és állatok
lényeges ismertetıjegyeit.
Mondjanak egy-két példát a különbözı életközösségek élılényeinek testfelépítése és
környezete közötti összefüggésre.
A tananyagban nem szereplı élılények esetében is legyenek képesek az élılény testfelépítése,
életmódja alapján a környezetére, és a környezet alapján az élılény testfelépítésére,
életmódjára következtetni.
Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet
számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak
megakadályozására.
Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak
megakadályozására.
Legyen gyakorlatuk abban, hogyan kell az élılényeket hasonló tulajdonságaik alapján
rendszerezni, csoportosítani.
Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére.
8. osztály
Tudják felsorolni az egyes életmőködések szervrendszereinek fı részeit és ismerjék ezek
mőködésének lényegét.
Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életmőködésükkel kapcsolatos ismereteket
népszerősítı mővekbıl is meg tudják szerezni és az ismereteiket megfelelı szinten legyenek
képesek az így szerzett információk kritikus értékelésére.
Tudják az emberi életszakaszok fıbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzıit felsorolni.
Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlıdnek a többi
szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet, az önmegtartóztatás viszont egyáltalán
nem káros.
Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlıdése különbözı ütemő, ezért az azonos
életkorúak között is lehetnek olyan jelentıs fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem
kórosak.
Legyenek toleránsak a más ütemben fejlıdı és fogyatékos emberekkel.
Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelızésének
fontosságát.
Legyenek képesek egyszerő élettani vizsgálatokat elvégezni, a vizsgálat, kísérlet eredményeit
a célnak megfelelı módon rögzíteni és értelmezni.

Fizika 7-8.
Jellemzıi:
A tanterv az Ember és természet címő mőveltségi terület részeként 7-8. évfolyamban önálló
tantárgyként dolgozza fel a fizika fejezeteit a Mozaik Tankönyvkiadó Rt. minısített tanterv
felhasználásával.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

7
74
2

8
74
2
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Természetismeret 5-6 osztály:
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

5
111
3

6
111
3

mindkét évfolyamon.
Célok és feladatok:
Épüljön a tantárgy az alsóbb évfolyamokon tanított „környezetismeret” illetve a
„természetismeret” tantárgyak tananyagára.
Mutassa be és értelmezze az egyszerő természeti jelenségeket. Keltse fel a tanulók
érdeklıdését a természeti, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Készítse elı és alapozza meg a
többi természettudomány tanítását is.
Vezesse be a tanulókat az anyagok tulajdonságainak, a természeti környezet változásainak,
kölcsönhatásainak, ezek törvényszerőségeinek ismeretkörébe. A mechanikai, hıtani,
elektromosságtani és fénytani ismeretekkel alapozza meg korszerő fizikai szemléletmódjukat,
segítse hozzá ıket a technikai eszközök gazdaságos és biztonságos mőködésének
megértéséhez.
Fejlessze a kísérletezı, a megfigyelı, a mérı és az összehasonlító képességeket, a
megismerést segítı, ok-okozati tényezıket feltáró képességeket. Ismertesse meg a kísérletezés
alapeszközeit, azok helyes, balesetmentes használatát. Keltse fel a megfigyelési, a mérési, a
kísérletezési igényt, hogy késıbb kellı jártasságra tegyenek szert annak végzésében, a
modellalkotásban. Tegye képessé a tanulót a megfigyelések, a kísérletek, mérések során nyert
adatok áttekinthetı összegyőjtésére, táblázatba rendezésére, grafikon készítésére, olvasására,
értelmezésére (egyszerő, konkrét feladatok végzése során).
Ismertesse meg ıket az SI és ezen belüli mértékegységek szabatos használatával.
Használtassa helyesen (a tananyagtartalomnak megfelelıen) a tantárgyi szakkifejezéséket.
Alakítsa ki a helyes tanulási módszereket, fejlessze a tanulók manuális képességét,
kreativitását.
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a természet és a környezet szeretete, védelme, alapvetı emberi
kötelesség. Környezete természeti és ember alkotta értékeit felismerje, védje, törekedjen a
környezeti károk megelızésére.
Ismertesse meg a magyar és a nemzetközi fizikusok, tudósok, kutatók, feltalálók
munkásságát, életét. Tiszteletet ébresszen tudományos munkájuk, életük iránt.
Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, feldolgozási- és alkalmazási- képességek
A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelésére, igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes a lényeges és lényegtelen
tényezık elkülönítésére.
Tudja a kísérletek, mérések eredményeit különbözı formákban (táblázatban, grafikonon,
sematikus rajzon) irányítással rögzíteni. Tudja kész grafikonok, táblázatok, sematikus rajzok
adatait leolvasni, értelmezni, ezekbıl tudjon egyszerő következtetéseket levonni.
A tanuló tudja érthetıen elmondani, ismereteinek mennyisége és mélysége szerint magyarázni
a tananyagban szereplı fizikai jelenségeket, törvényeket, valamint az ezekhez kapcsolódó
gyakorlati alkalmazásokat.
Tudjon egyszerő kísérleteket, méréseket végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti
eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
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Szerezzen jártasságot a tananyagban szereplı SI és a gyakorlatban használt SI-on kívüli
mértékegységek használatában, a mindennapi életben is használt mértékegységek
átváltásában.
Legyen képes megadott szempontok szerint használni különbözı szakkönyveket, lexikonokat,
képlet- és táblázatgyőjteményeket és multimédiás oktatási anyagokat. Tudja, hogy a
számítógépes világhálón a fizika tanulását, a fizikusok munkáját segítı adatok, információk is
megtalálhatók. Értse a szellemi fejlettségnek megfelelı szintő ismeretterjesztı könyvek,
cikkek, televízió- és rádiómősorok információit.
Értékelje a természet szépségeit, tudja, hogy a természetet, környezetünket védeni kell,
ismerje a tananyag természet- és környezetvédelmi vonatkozásait, törekedjék ezeknek
alkalmazására.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és idıben
Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetünkben elıforduló anyagok tanult
tulajdonságait. Legyen jártas az anyagoknak tanult tulajdonságaik alapján való
csoportosításában.
Tudja, hogy a természeti folyamatok térben és idıben zajlanak le, a fizika vizsgálódási
területe a nem látható mikrovilág pillanatszerően lezajló folyamatait éppúgy magában
foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkezı változásait.
Legyen gyakorlata a mindennapi életben elıforduló távolságok és idıtartamok becslésében,
tudja ezeket összehasonlítani. Legyen áttekintése a természetben található méretek
nagyságrendjérıl.
Tájékozottság a természettudományos megismerésrıl, a természettudományok fejlıdésérıl
Tudatosuljon a diákokban, hogy a természet megismerése hosszú folyamat.
A tanult fizikai ismeretekhez kapcsolódva tudja, hogy mely történelmi korban történtek és
kiknek a nevéhez köthetık a legfontosabb felfedezések.
Ismerje a kiemelkedı magyar fizikusok, mérnökök, természettudósok munkásságát.
Értse, hogy a fizika és a többi természettudomány között szoros kapcsolat van, kutatóik
különbözı szempontból és eltérı módszerekkel, de ugyanazt az anyagi valóságot vizsgálják.
Témakörök:
7. évfolyam:
Az anyag néhány tulajdonsága
A testek mozgása
A dinamika alapjai
Energia, munka
A nyomás
Hıtan
Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes egyszerő jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak
elmondására.
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erı,
hımérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.
Ismerje a súly fogalmát, tudja, hogy a súlytalanság állapota nem jelenti a gravitáció hiányát.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása,
vizes ruha száradása, stb.)
Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvetı jelenıségével. Értse, hogy
egyszerő gépekkel csak erıt takaríthatunk meg, munkát nem.
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Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttmőködve egyszerő kísérletek, mérések
elvégzésére, azok értelmezésére.
8. évfolyam:
Elektromos alapjelenségek
Elektromos ellenállás
Elektromágneses indukció
Fénytan
Továbbhaladás feltételei
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli
életben egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelızési szabályokat. Legyen képes tanári
irányítással egyszerő elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre.
Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentıségét és megvalósításának
lehetıségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint
Legyen tisztában a szem mőködésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a
szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Legyen képes alapvetı tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztı könyvei, folyóiratai között.

Kémia 7-8.
Jellemzık:
A tantárgy az Ember és természet mőveltségi területen belül önálló tantárgyként szerepel a 78. évfolyamon. A tanterv a NAT által meghatározott minimális ismereteket dolgozza fel.
Kidolgozta: Dr. Deák György
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

7
74
2

8
74
2

Célok és feladatok:
A tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai mőveltségtartalmat és szemléletet, amely a
XXI. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy a környezetében megjelenı és
mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülı anyagok kémiai tulajdonságait, azok
hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit megértse, és segíti az anyagok tudatos
felhasználásában
Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség osztályozásával meg kell mutatni,
hogy az néhány egyszerő elv alapján jól megérthetı és kezelhetı.
Hangsúlyozni kell, hogy lehetséges az egységes természet különbözı szempontok szerint
történı vizsgálata. Ennek során legfontosabb a fizikai tulajdonságoktól elhatárolni a kémiai
tulajdonságokat, valamint az életmőködéstıl elhatárolni a kémiai folyamatokat.
Az élményszerő tanulást, a természeti jelenségek iránti érdeklıdés megtartását, illetve
fokozását szolgálják a jól megtervezett kémiai kísérletek. A kísérletek legyenek látványosak,
de egyszerőek. Legyen több olyan kísérlet, amit a tanulók otthon is meg tudnak ismételni (pl.
oldás, égetés, sav-bázis reakciók, erjesztés). A kísérletek sokaságának elvégzésével
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szoktassuk hozzá a diákokat az anyagokkal és eszközökkel való figyelmes, pontos munkára, a
mindenre nyitott észlelésre.
A kémiai jelenségek értelmezése során lehetıség nyílik a hallássérültek nyelvi
kifejezıkészségének valamint problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztésére. Iskolánkban
igen nagy figyelmet kell fordítani az elvont fogalmak kialakítására, de az egész oktatás
folyamán mégis óvatosan és körültekintıen kell bánni azok használatával.
. A periódusos rendszer alapja az atomok felépítése. Meg kell mutatni, hogy ennek alapján
könnyő a tájékozódás az egyszerőbb elemek tulajdonságai között. Az atomok és molekulák
mikrovilágát úgy kell bevezetni a tanulóknak, hogy a kémiai tulajdonságok és reakciók
értelmezése látványos és a gyerekek. számára felfogható legyen. A molekulamodellek,
kristálymodellek használatával a szemmel láthatatlan részecskék világának térbeli viszonyait
jeleníthetjük meg a gyerekek .számára felfogható módon.
A mindennapokban fontos szerepet játszó szervetlen és szerves anyagok megismerésével a
diákok anyagismerete, kísérletezı készsége fejleszthetı. Megértik a szerkezet, a
tulajdonságok és a felhasználás közötti összefüggéseket. A mindennapokban használatos
anyagok és változások példájából kiindulva kell eljutni a csoportosításig, amely elsısorban a
keverék, a vegyület és a kémiai elem, valamint a fizikai és a kémiai változás között tegyen
különbséget.
Ismerjék meg a tanulók a háztartásban elterjedten használt vegyszereket, ezek élettani hatását
és szakszerő, balesetmentes használatát. Legyen szó tápanyagokról, mérgekrıl, valamint
kábítószerekrıl és azok káros hatásáról. Különösen a dohányzás és a könnyen elérhetı kábító
hatású oldószerek veszélyeire világítsunk rá az általános iskolai kémiatanítás során.
Fel kell hívni a diákok figyelmét az egészségkárosító anyagok használatának veszélyeire,
azok megfelelı, egészséget nem károsító használati módjának követésére.
A reakciók leírásához a sztöchiometriailag helyes kémiai egyenleteket kell használni. Az
általános iskolai kémiaoktatás alapvetı célja mennyiségi szempontból a kémiai egyenletek
által kifejezett anyagmérleg, valamint az ezzel kapcsolatos mennyiségek és mértékegységeik
alapos ismeretének megtanítása. Ezt a célt a hallássérültek oktatásában olyan mértékben kell
követni, hogy az felkészülést jelentsen a szakirányú képzéshez.
A kémiai tananyag a lehetıségek szerint szorosan kapcsolódjon a többi tantárgy oktatásához.
El kell helyezni a kémiát, mint tudományt a fizika, a biológia és a földrajz mellett egyszerő
számításokkal szemléltethetı a matematika természettudományos alkalmazása. Az
informatika tárgyban elsajátított képességek, készségek gyakoroltatása, alkalmazása,
továbbfejlesztése során alapvetı önmővelési, ismeretszerzési technikákat gyakorolhatnak a
diákok. Egyszerőbb biokémiai, geokémiai és légkörkémiai folyamatokkal bemutatható, hogy
a biológiai, geokémiai, meteorológiai jelenségek hátterét gyakran kémiai folyamatok
segítségével lehet megérteni
Felfedezésének történetével, neves kémikusok tevékenységének tanításával kialakítható a
kémia kultúrtörténeti szemlélete
A kémiaoktatás nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, környezetünket óvó,
természetbarát szemléletet kialakításához, biztosítson olyan kémiai alapmőveltséget, amely jól
hasznosítható a mindennapi életben és alkalmas a szakirányú képzés megalapozására.
Fejlesztési követelmények:
Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek
- A tanulók
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-

-

önállóan végzett megfigyeléseik és a tanár által irányított kísérleteik eredményeibıl, a
megismert tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések
levonására, ítéletalkotásra,
legyenek képesek a jelenségek közötti hasonlóságok és különbségek felismerésére,
gondolataikat, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fejezzék ki,
ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, egyszerőbb számítási
feladatokat megoldani,
használjanak modelleket,
kémiai ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések megoldásában alkalmazzák,
ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat,
tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték.

Tájékozottság az anyagról
- Az anyag részecske természetérıl rendelkezzenek a tanulók a koruknak megfelelı
ismeretekkel. Ismerjék meg a környezetükben elıforduló fontosabb anyagok
részecskeszintő szerkezetét.
- A tanulók nyerjenek áttekintést a tápanyagok szerepérıl, értékérıl, a táplálkozás
egészségmegırzı szerepérıl és az egészséges étkezési szokásokról.
- A diákoknak ismerniük kell az ıket különösen veszélyeztetı egészségkárosító anyagok
közül a nikotin és a könnyen elérhetı, tudatállapotot befolyásoló anyagok hatásait, el kell
utasítaniuk ezek fogyasztását.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
A részecskékrıl tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákok elképzelése az atomon belüli
méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhetı mérető testek
méretének nagyságrendi eltérésérıl.
Tartalom:
7. évfolyam
Bevezetés
Az anyag néhány tulajdonságai és változásai
Bepillantás a részecskék világába
Környezetünk néhány fontos anyaga
Továbbhaladás feltételei:
7. évfolyam
- A tanulók
- ismerjék fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján,
- tudják, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerjék helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
- egyszerő kísérleteket tudjanak tanári felügyelet és irányítással elvégezni
- .tudják felsorolni az atomot felépítı elemi részecskéket,
- alkalmazzák a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közötti
összefüggést,
- tudják megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudják felírni kémiai
jelüket,
- használják a molekulamodelleket.
-
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Tartalom:
8. évfolyam
Nemfémes elemek és vegyületeik
A fémes elemek és vegyületeik
Mindennapok kémiája
Anyagok és kémiai reakciók csoportosítása

Továbbhaladás feltételei:
A tanulók
- ismerjék fel a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben,
- nevezzék meg és írják fel kémiai jelekkel a tanult elemeket és vegyületeket
- ismerjék környezeti, élettani hatásukat,
- használják a molekulamodelleket a tanult molekulák bemutatására,
- tanári irányítással értelmezzék a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján,
- legyenek képesek csoportosítani a megismert anyagokat kémiai tulajdonságaik alapján és
változásokat,
- legyenek képesek csoportosítani a megismert kémiai változásokat
- leírás alapján és tanári irányítással mutassák be az egyszerőbb tanulókísérleteket,
- tulajdonságaik alapján azonosítsák a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat,
- tudják felsorolni a levegı és a természetes vizek szennyezéseit.
Tanulói teljesítmények ellenırzésének, értékelésének módja, fajtái:
Az értékelés fıbb szempontjai:
A tanulók
- ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
- ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
- ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelı
összefüggéseket?
- tudják-e ismereteiket alkalmazni?
- milyen szinten sajátították el a kémiai jelrendszer alkalmazását?
- milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
- milyen mértékben vált személyiségük jellemzıjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelısség?
Értékelés módja:
- Szóbeli. óra eleji kérdésekkel,
- Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
- Tanulói tevékenységek a tanítástanulás folyamatában. Anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, vezetése, a kémiai
jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok megoldása,
- kísérleti eredmények elemzı értékelése kérdések alapján
- az anyagok és kémiai változások ismerete alapján, az összehasonlítás, a szakkifejezések
megfelelı alkalmazásával
- az anyagismereti és a tanári bemutató és a tanulókísérletek alapján,
- a kémiai jelölési rendszer alkalmaztatásával
- az összefüggések ismeretének és a szintézis mértékének ellenırzésével
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Földrajz 7-8.
A tanterv jellemzıi
A tanterv a Földünk és környezetünk tantárgy kerettantervben rögzített követelményeit
dolgozza fel a 7 –8. évfolyamra. Az ismeretek mennyisége és mélysége koncentrikusan bıvül,
az elsajátított földrajzi ismeretek rendszerezése, szintetizálása a cél. A tanterv szolgálja a
NAT, így a kerettanterv azon szellemét, amely komplex földrajzi-környezeti gondolkodás
kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezt úgy éri el, hogy a természeti, társadalmi, gazdasági
folyamatokat kölcsönös egymásra hatásukban, komplex módon vizsgálja, és az
ismeretanyagot végig áthatja a környezeti nevelés gondolata.
Kidolgozta: Szentirmainé Brecsok Mária
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám
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Célok és feladatok
A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a szőkebb és a tágabb környezet természeti és
társadalmi-gazdasági jellemzıivel, a természeti és a társadalmi folyamatokban való
tájékozódásukat szolgálja. Elısegíti, hogy megismerjék a világban elfoglalt helyünket,
nemzeti értékeinket, kedvezı és kedvezıtlen földrajzi és környezeti adottságainkat. Kialakítja,
majd fokozatosan fejleszti a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását. Ez megköveteli,
hogy a tanítás során a jelenségek, folyamatok vizsgálatát kövesse általánosítás és az
összefüggések megláttatása, valamint ezek átfogó rendszerként való értelmezése. Ennek
érdekében minden jelenséget és folyamatot változásaiban, kölcsönhatásaiban, fejlıdésében
kell bemutatni, megláttatva azok lehetséges következményeit is. A földrajz tantárgy a ma
emberét, társadalmát és környezetét állítja a középpontba, tananyagát oknyomozó és
problémákra koncentráló módon dolgozza fel. Tananyaga komplex és több szempontból is
szemléletformáló, hiszen a földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat részben a
természettudományok,
részben
a
társadalomtudományok,
illetve
az
egyéb
környezettudományok szempontjai szerint vizsgálja. Ezt a szemléletformáló szerepét –az
életkori sajátságoknak megfelelıen –a 7 –8.évfolyamon a regionális földrajzi ismeretanyag
feldolgozásán keresztül valósítja meg. A földrajz tantárgy alakítja ki a mindennapi életben
szükséges térbeli és idıbeli tájékozódási képességeket. Ezért tanítása során az ismeretnyújtó
módszerek mellett az ismeretszerzı módszereknek.
A tantárgy oktatásának célja, hogy ráébressze a tanulókat a földrajzi ismeretek fontos
szerepére napjaink környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében, kifejlessze bennük
az aktív részvétel készségét közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ
problémáinak megoldásában.
Tudatosítsa a tanulókban, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentısen
átalakította a környezetét, amellyel már saját életfeltételeit is veszélyezteti. Ezzel és a
környezet értékeinek megismerésével segítse elı a környezettudatos életmód kialakulását.
Láttassa meg a tanulókkal a környezet és a társadalom idıben és térben változó kapcsolatait,
összefüggéseit.
A jövıben az emberiségnek sokféle kihívással kell szembenéznie, amelyek alapvetıen
földrajzi problémákból indulnak ki. A földrajz tantárgy feladat, hogy az ismeretek átadásával
és a világban való eligazodáshoz szükséges képességek kialakításával felkészítse a tanulókat
ezen problémák kezelésére.
A tantárgy a hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek
megismertetésén keresztül járuljon hozzá a hazához való kötıdés, a reális alapokon nyugvó
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nemzet- és Európa-tudat kialakulásához. Segítse elı a különbözı társadalmi csoportok,
nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklıdés és tisztelet kialakulását.
Fejlesztési követelmények
A 7 –8. évfolyamon a tananyag feldolgozása során tartalmi szempontból el kell érni, hogy a
tanulók ismerjék fel a földi képzıdményeket, az alapvetı természeti és társadalmi
jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. Értsék a természetföldrajzi és a regionális
társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát és idıbeli fejlıdését. A tanulók úgy
érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és a társadalmi
folyamatok kölcsönhatásainak eredményeit. Legyen áttekintésük az ember gazdasági
tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezıirıl. Értsék
meg, hogy a természeti környezet hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmigazdasági életét, és ismerjék a természeti környezet változásainak társadalmi hatásait. El kell
érni, hogy a tanulók tudják értelmezni az egyes tájak, országok, földrészek természeti és
társadalmi jellemzıinek kölcsönhatásait, összefüggéseit. Ismerjék fel a kontinensek, a tipikus
tájak, az országok regionális sajátosságait, a közöttük lévı hasonlóságokat és különbségeket,
kapcsolataik rendszerét. Ismerjék meg a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, értsék
meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok
fejlıdésére.
Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek pl. óceánok, kontinensek, hegységek,
népesség, termelés) méreteirıl, a számszerően kifejezhetı adatok nagyságrendjérıl.
Értsék, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan határozzák
meg gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az
emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Annak
érdekében, hogy kialakuljon a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi
értékeinkhez való kötıdés, ismerjék meg természeti és társadalmi értékeinket, valamint a
természeti tényezık hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek
elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében.
Ugyanakkor a tantárgynak azt is el kell érnie, hogy a tanulók összefüggéseikben ismerjék a
környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megelızésük és megszüntetésük lehetséges
módjait is. Értsék meg, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk
megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttmőködésre van szükség.
A tanulók tudjanak példákat mondani a megoldási lehetıségekre. Ismerjék meg a
természetvédelem alapvetı céljait, nemzeti parkjainkat és a világörökségként számon tartott
értékeinket. A földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók az általános iskola
befejezésekor legyenek képesek önállóan a szemléleti, tanári irányítással az okfejtı
térképolvasásra különbözıtartalmú és méretarányú földrajzi térképeken. Ismerjék a
földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Alakuljon ki
bennük a földrajzi információhordozók (térképek, földgömb, szak-és ismeretterjesztı
irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, egyéb információhordozók) kiválasztására és
használatára való képesség. Tudjanak eligazodni, tájékozódni a különbözı jellegő
információs anyagokban és tanári segítséggel ezek győjteményeiben (pl. könyvtári és
múzeumi anyagokban)is. A földrajz tantárgy tanítása során az általános képességek fejlesztése
is szükséges. El kell érni, hogy a tanulók pontos megfigyelésekre legyenek képesek. Ennek
érdekében vizsgálódjanak a föld-és környezettudományok megfelelı szempontjai szerint
kezdetben tanári irányítással, majd fokozatosan, egyre önállóbban. Megfigyeléseiket,
ismereteiket helyesen, kifejezıen, szakkifejezések használatával tudják elmondani, vagy
rajzban és írásban rögzíteni, grafikusan és egyszerő térképeken ábrázolni. Legyenek képesek
elemezni és értékelni tapasztalataikat, megfigyeléseik és vizsgálataik alapján alkossanak
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véleményt. Legyenek képesek a környezetben történı események, helyzetek bemutatása
mellett azok reális értékelésére és indoklására.
Tartalom
7. osztály
Tájékozódás a földtörténeti idıben
Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet-és
társadalomföldrajza
Észak-, Nyugat-, Dél-és Kelet-Európa országainak természet-és társadalomföldrajza
8. osztály
Közép-Európa tájainak és országainak természet-és társadalomföldrajza
A Kárpát-medence természet-és társadalomföldrajza
Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetıségek Magyarország tájain
A továbbhaladás feltételei
7. osztály
(A továbbhaladás feltételeit félkövér betők jelölik)
A tanulók igazodjanak el a földtörténeti idıbeosztás fıbb egységeiben.
Tudjanak különbséget tenni a történelmi és a földtörténeti idıbeosztás nagy egységei között.
A földrészek és a világtenger legfıbb természetföldrajzi jellemzıinek ismerete.
Az éghajlati övezetesség kialakulásának megértése.
A természetföldrajzi övezetesség fontos elemeinek felsorolása, alapvetı jellegzetességeinek
bemutatása az egyes kontinenseken.
A kontinensek alapvetı népességi jellemzıinek ismerete.
Az alapvetı településtípusok felismerése a valóságban vagy képen.
Az éghajlat és a mezıgazdaság összefüggéseinek bemutatása példák alapján.
A földrajzi fekvés és helyzet hatásainak ismerete az országok társadalmi, gazdasági életére,
fejlettségére.
Tipikus tájak felismerése képek, leírások alapján, kialakulásuk okainak és legfontosabb
jellemzıiknek megnevezése.
Az egyes kontinensek, tipikus tájaik, legfontosabb országainak bemutatása megadott
szempontok alapján.
A természeti és társadalmi környezet alapvetı összefüggéseinek a felismerése.
A legfontosabb országok illetve térségek (Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrál Államszövetség,
Brazília, Mexikó, USA, Kanada, Japán, Kína, India, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia)
alapvetı természeti-, társadalom-és gazdaságföldrajzi jellemzıinek ismerete.
Az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzıit
bemutató képek, ábrák, adatsorok elemzése, tanári irányítás alapján alapvetı összefüggések
felismerése.
Legyen képes a tanuló különbözı térképi információk felhasználására az egyes kontinensek és
azok tipikus tájainak, illetve országainak bemutatása során.
Különbözı méretarányú és tartalmú térképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális
topográfiai fogalmakat tudja megmutatni.
Európa legfıbb természetföldrajzi jellemzıinek ismerete.
Az éghajlati övezetesség felismerése kontinensünkön.
A természetföldrajzi övezetesség elemeinek felsorolása, alapvetı jellegzetességeik
bemutatása Európában.
Európa legfontosabb népességi jellemzıinek ismerete. Alapvetı településtípusok ismerete.
Az éghajlat és a mezıgazdaság összefüggéseinek bemutatása európai példák alapján.
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Ismerje az Európai Unió létrehozásának okait, társadalmi és gazdasági jellemzıit.
Észak-Európa, Nyugat-Európa (kiemelten: Franciaország, Egyesült Királyság), Dél-Európa
(kiemelten: Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Jugoszlávia)és Kelet-Európa
(kiemelten: Oroszország és Ukrajna) alapvetı természeti –, társadalom –és gazdaságföldrajzi
jellemzıinek ismerete.
Annak ismerete, hogy ezen országok földrajzi fekvése és helyzete miként hat társadalmi –
gazdasági életükre és fejlettségükre.
Az egyes kontinensek, tipikus tájai és legfontosabb országainak a bemutatása megadott
szempontok alapján.
A természeti és társadalmi környezet alapvetı összefüggéseinek az ismerete.
Az egyes tájak, országok természeti és a társadalmi-gazdasági jellemzıit bemutató képek,
ábrák, adatsorok elemzése, tanári irányítás alapján alapvetı összefüggések felismerése.
Különbözı térképi információk felhasználása Európa tipikus tájainak, illetve országainak
bemutatása során.
Különbözı méretarányú és tartalmú térképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális
topográfiai fogalmak megmutatása.
8. osztály
Közép-Európa felszínének a kialakulása, általános földrajzi képe
Közép-Európa tipikus tájainak felismerése, jellemzése képek, leírások alapján; kialakulása.
A térség országainak (Németország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Szlovénia,
Szlovákia, Románia) alapvetı természeti-, társadalom-és gazdaságföldrajzi jellemzıinek
ismerete.
A térség országainak közös és eltérı földrajzi vonásai
Németország szerepe az európai gazdaságban Annak ismerete, hogy ezen országok földrajzi
fekvése és helyzete miként hat társadalmi – gazdasági életükre és fejlettségükre.
Tudjon párhuzamot vonni az Alpok és a Kárpátok hasonló természeti adottságai és
életfeltételei között. Ismerje a gazdasági fejlettség különbségeinek az okait.
Tematikus térképek leolvasása
Keresztmetszetek elemzése a tájak felszíne illetve éghajlata, növényzete, talaja közötti
összefüggések bemutatására.
A természeti adottságok és a mezıgazdaság összefüggését bemutató keresztmetszetek
elemzése.
A társadalmi sokszínőség ismerete a hazánkkal szomszédos országokban.
A Kárpát-medence földtörténeti fejlıdése, földtani szerkezete és természetföldrajzi képe.
A táj általános földrajzi képének és a gazdasági élet mai földrajzi vonásainak az ismerete.
Ismerje hazánk földrajzi fekvését, helyzetét a Kárpát-medencében és Európában.
Természeti adottságaink és természeti erıforrásaink ismerete.
Hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıinek a bemutatása
megadott szempontok alapján.
Hazánk jellemzı tájtípusainak (alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájak) természeti és
társadalmi-gazdasági
jellemzıinek
ismertetése
különbözı
térképi
információk
felhasználásával.
Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében.
Ismerje hazánk környezeti értékeit, tudjon helyi és országos példát mondani
környezetvédelmi intézkedésekre.
Az egyes témákhoz kapcsolódó minimális topográfiai fogalmak elhelyezése kontúrtérképen,
tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket.
A topográfiai fogalmakhoz tartalmi jellemzık kapcsolása.
Tematikus térképek leolvasása.
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Keresztmetszetek elemzése a tájak felszíne illetve éghajlata, növényzete, talaja közötti
összefüggések bemutatására.
A természeti adottságok és a mezıgazdaság összefüggését bemutató keresztmetszetek
elemzése.
Önálló információgyőjtés a megadott szempontok szerint különbözı földrajzikörnyezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári
irányítással.

Történelem 5-8.
A tanterv jellemzıi:
Tantervünk ép értelmő, súlyos fokban hallássérült tanulók részére készült, ezért – élve az
Irányelvekben biztosított lehetıségekkel - figyelembe vettük a sérülésspecifikumokból adódó
korlátokat.
A magasabb óraszámot indokolja, hogy a szaktárgy fogalomrendszerének kialakítása
tanulóink nyelvi nehézségei miatt hosszantartó folyamat.
Bizonyos évfolyamokon illetve tanulóknál a tananyag elsajátítására szánt idıkeret, és/vagy a
tananyag mennyisége, valamint a fejlesztési követelmények további differenciálása,
anyagrészek egyszerősítése, módosítása szükséges lehet.
A tananyagot csak egyszerősítve, kisebb lépésekre bontva, sok-sok szemléltetı- és
manipulációs eszköz segítségével lehet feldolgozni.
A történelemtanítás során is kiemelt figyelmet kell fordítani a szóbeli és írásbeli
kifejezıképesség fejlesztésére, igénybe kell venni a speciális szurdopedagógiai módszereket.
A társadalmi ismeretek részterület kiegészül a súlyos fokban hallássérültek társadalmi
beilleszkedését segítı szociális és jogi ismeretekkel.
A tantárgyba integrálódott 5. és 6. évfolyamon a Hon-és népismeret, 7-8. évfolyamon pedig
az Ember – és társadalomismeret, Etika modul is.
Kidolgozta: Bánhegyi Ferenc
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5
111
3

6
111
3

7
111
3

8
111
3

Célok és feladatok:
Az Ember és társadalom mőveltségi terület középpontjában az emberi világ áll.
Részei:
- a történelem
- az emberismeret
- a társadalomismeret
A tantárgy célja: a tanulók történelemszemléletének megalapozása. A történelem tantárgy
segíti a gyermekeket társadalmi környezetük megismerésében, az abban való eligazodásban.
Fontos szerepet tölt be a személyiség formálásában, a tanulók demokratikus gondolkodásának
és magatartásának alakításában, a nemzeti azonosságtudat erısítésében, az európai és az
általános emberi értékek közvetítésében, mások véleményének, nézeteinek tiszteletben
tartására való nevelésben.
A tantárgy feladata: elsısorban a tanulók történelmi szemléletének kialakítása és fejlesztése.
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Mindezt csak a tanulóink nyelvi fejlettségének és életkori sajátosságainak
figyelembevételével teljesíthetjük. A hallássérültekre általában a konkrét gondolkodás
jellemzı. Ebbıl adódóan a tantárgy jellegét elsısorban a történettanítás határozza meg. A
történelmi tényeket, fogalmakat, összefüggéseket szemléltetés segítségével ismertetjük meg.
Az általánosítások és a következtetések levonása egyénenként változó mértékő tanári
segítséggel történhet. A 7-8. osztály történelemtanítása a korábbi évfolyamok eredményeire
támaszkodva összetettebb, de a képszerő megjelenítésre továbbra is szükség van. A
Jelenismeret segíti tanulóinkat abban, hogy amennyire lehetséges, egyre önállóbban el
tudjanak igazodni a jogilag szabályozott demokratikus társadalmunkban.
Fejlesztési követelmények:
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy fontos szerepet játszik az ismeretszerzési ésfeldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy a tanulók
segítséggel ismereteket szerezzenek saját emberi-társadalmi környezetükbıl, képekbıl,
ábrákból, térképekbıl, diagrammokból, statisztikai adatokból, tömegkommunikációs
eszközökbıl. Ezeket az ismereteket próbálják meg egyre önállóbban és kritikusabban
használni, értelmezni, majd belılük önmaguk számára hasznos következtetéseket levonni.
A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok segítséggel alkalmazzák a sokoldalú
információgyőjtés és – feldolgozás képességét, a legfontosabb atlaszok, lexikonok,
kislexikon, kronológia használatát, próbálják beépíteni szókincsükbe a tanult történelmi
fogalmakat és kifejezéseket. A tanulók ismerkedjenek a könyvtár és egyéb informatikai
eszközök használatával is.
Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan segítséggel ismerjék fel a folyamatosság és a változások
szerepét a történelmi folyamatokban, irányítással igyekezzenek véleményüket kialakítani a
történelmi személyekrıl, eseményekrıl.
A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos kifejezıképességének
fejlesztésében is jelentıs szerepe van. Próbáljanak szóban és írásban kérdésre válaszolni,
segítséggel vázlatot készíteni, vázlat alapján eseményeket elmondani. Tanári irányítással
szerezzenek gyakorlatot a szövegek reprodukálásában. Irányítsuk figyelmüket a
történelemtanítás hármas követelményére, a mi történt, mikor történt, hol történt
összefüggéseire.
A tanulók segítséggel helyezzék el a tanult történelmi eseményeket a térben és az idıben.
Gyakorolják a térképolvasást, az idıszalag használatát.
Tartalom:
5. évfolyam:
Történelem:
Bevezetés a történelembe
Élet az ıskorban
Az ókori Kelet világa
Ószövetségi történetek
Az ókori Görögország
Az ókori Róma évszázadai
A kereszténység születése
A magyar történelem kezdetei
Hagyomány ismeret
Mindennapi élet, életmódtörténet
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6. évfolyam:
Történelem:
Képek a középkori Európa életébıl
Magyarország az Árpádok idején
Virágzó középkor Magyarországon
Az újkor kezdetén
Magyarország az újkor kezdetén
Hagyományismeret
Mindennapi élet, életmódtörténet

7. évfolyam:
Történelem:
A polgári átalakulás kora
Képek a 18. századi Magyarországról
A polgárosodás kezdetei Magyarországon
A magyar forradalom és szabadságharc 1848-49-ben
A nemzetállamok kora (1849-1871)
Megtorlás, kiegyezés, boldog békeidık A dualizmus
Európa nagyhatalmai és Magyarország az imperializmus korában
Az elsı világháború és az orosz forradalom
Mindennapi élet, életmódtörténet
Ember-és társadalomismeret, etika
Az emberi természet
Egyén és személy
Társas kapcsolatok
Bevezetés a társadalmi és állampolgári ismeretekbe
8. évfolyam:
Történelem:
A világ a húszas és harmincas években
Magyarország a két világháború között
A második világháború
A globalizálódó világ
Magyarország története napjainkig
Állampolgári ismeretek
Mindennapi élet, életmódtörténet
Ember-és társadalomismeret, etika
Az emberi természet
Egyén és személy
Társas kapcsolatok
Bevezetés a társadalmi és állampolgári ismeretekbe
A továbbhaladás feltételei:
5. évfolyam:
A tanuló
− tudja saját születési idejének, helyének, lakhelyének megnevezését,
− tudja különválogatni a történelem tárgyi és írásos forrásait,
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− tudja csoportosítani azt, hogy melyik esemény történt korábban, melyik késıbb,
− tudja elhelyezni a kontúrtérképen és az idıszalagon a tanult eseményeket,
− tudja összekapcsolni a tanult legfontosabb eseményeket, neveket helyszíneket és
idıpontokat,
− ismerje fel a tanult tengereket, szárazföldeket, folyókat, a térképen,
− tudja megmutatni a történelmi atlaszban és a falitérképen Egyiptomot, Hellászt, a Római
Birodalmat, a Kárpát-medencét, Róma terjeszkedésének fı állomásait, és a magyarok
vándorlásának fı állomásait,
− segítséggel próbáljon meg kérdéseket alkotni,
− próbáljon meg rövid mondatokkal válaszolni a mondákkal, történetekkel, a történelmi
eseményekkel, helyszínekkel, idıpontokkal, nevekkel kapcsolatban feltett kérdésekre,
− a kiemelten fontos történelmi neveket, helyszíneket, eseményeket képek segítségével
ismerje fel, mondja ki, írja le.
6. évfolyam:
A tanuló
− tudjon megkeresni kislexikonban egy-egy történelmi fogalmat,
− ismerje fel képek, tárgyak, épületek, azok stílusa után az adott korszakot,
− tudjon információt győjteni adott történelmi témában tanári segítséggel,
− tanári segítséggel, kérdésekre válaszolva tudjon történetet elmesélni a megadott fogalmak
felhasználásával,
− tanári segítséggel próbálja meg kiemelni a lényeget,
− tudja térképen megmutatni a tanult történelmi helynevek egyharmadát,
− tudja a térképen megmutatni a három részre szakadt Magyarország részeit, és néhány
végvárat,
− próbáljon meg segítséggel távolságot becsülni,
− tudja, hogy az adott évszám melyik évszázadhoz tartozik,
− tudjon eseményt kapcsolni az alapvetı fontosságú kötelezı évszámokhoz,
7. évfolyam:
A tanuló
− készítsen a diák segítséggel vázlatot az adott témáról,
− legyen képes segítséggel grafikonokat, táblázatokat, diagramokat értelmezni és azokat
röviden megfogalmazni,
− ismerje fel, és kérdésekre adott rövid válaszok segítségével mutassa be a legkiemelkedıbb
történelmi személyiségeket,
− könyvtári munka alapján keressen adatokat adott történelmi eseményrıl, személyrıl!
− tudjon eseményt főzni a legfontosabb évszámokhoz,
− használja a tankönyv kronológiai táblázatát,
− tanári segítséggel tudjon térképvázlatot készíteni,
− a kerettantervben felsorolt magyar történelmi helynevek egyharmadához tudjon eseményt
kapcsolni,
− tudja megmutatni a kerettantervben felsorolt történelmi helynevek egyharmadát!
− tudjon tanári irányítással – térkép segítségével – összehasonlítani határváltozásokat,
területváltozásokat
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8. évfolyam:
A tanuló
− készítsen a diák egyre kevesebb segítséggel vázlatot az adott témáról,
− legyen képes egyre kevesebb segítséggel grafikonokat, táblázatokat, diagramokat
értelmezni és azokat röviden megfogalmazni,
− legyen ismerete az önkormányzati és parlamenti választásokról és azok jelentıségérıl,
− ismerje fel, és kérdésekre adott rövid válaszok segítségével mutassa be a legkiemelkedıbb
történelmi személyiségeket,
− könyvtári munka alapján keressen adatokat adott történelmi eseményrıl, személyrıl,
− tudjon eseményt főzni a legfontosabb évszámokhoz,
− használja a tankönyv kronológiai táblázatát,
− tanári segítséggel tudjon térképvázlatot készíteni,
− a kerettantervben felsorolt magyar történelmi helynevek egyharmadához tudjon eseményt
kapcsolni,
− tudja megmutatni a kerettantervben felsorolt történelmi helynevek egyharmadát!
− tudjon tanári irányítással – térkép segítségével – összehasonlítani határváltozásokat,
területváltozásokat

Osztályfınöki óra 5-8.
A tanterv jellemzıi:
Intézményünkben a tantárgyat osztályfınöki óra elnevezéssel, 5. évfolyamtól vezettük be. Az
egyes témakörök feldolgozásánál kimaradnak a NAT emberismeret részmőveltség-területéhez
nem tartozó - más mőveltségterületekben megjelenı - tananyagtartalmak. (pl.: Az "Én és a
Világ" témakörnél a szülıföld, a lakóhely természeti szépségeit, kulturális, gazdasági értékeit
a természetismeret tantárgy 6. évfolyamán tanítjuk.)
A szerzık következıkben leírt nézeteit maximálisan osztjuk, különösen a szegregált
körülmények között tanuló növendékeink esetén.
A tanulók személyiségfejlesztése, harmonikus, öröm- és alkotóképes emberré nevelése
megkívánja azt a nevelési többletet, amelyben fejlesztjük neveltjeink belsı pszichikus világát,
társas kapcsolati és egyedi személyiségi készségeit is.
Abban a szociális mezıben, amelyben évekig tartó együttes munka (a tanulás) folyik,
egyaránt elı kell segítenünk a tudásnak és az emberségnek, az intelligenciának és a
cselekvıképességnek, az önkibontakoztatásra és önfejlesztésre való készségnek a fejlıdését.
Ezt pedig akkor szolgálhatjuk leginkább, ha mintát adunk arra, miképp viszonyuljon a
gyermek önmagához, a világhoz, társaihoz és családi környezetéhez. Olyan élményekkel
szolgáljuk e fejlesztı munkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy
mire képes. Sıt arra is, hogy ezt miként fogadják társai, a többiek. Számolnunk kell a kezdeti
idegenkedéssel, nehézséggel, gátlásossággal, akadályokkal. Ez a pedagógus belsı töltöttsége,
sodró és szuggesztív hatása mértékében küzdhetı le könnyebben vagy nehezebben.
A foglalkozásokon olyan légkört kell teremteni, hogy érvényesüljön a bizalom, az elfogadás,
az ıszinteség.
Közvetlenséget elısegíti a tanterem átrendezése, hogy a székeket kör alakban helyezzük el,
hogy nincs ülésrend, mindenki ott foglal helyet, ahol akar, akkor szólal meg, amikor van
mondanivalója.
A foglalkozások másik színtere lehet az iskolai könyvtár, ahol könyvek és audiovizuális
anyagok állnak a tanulók és a tanárok rendelkezésére, segítve az órákra való felkészülést,
tanulói kutatómunkát, és a tanórai sokoldalú tevékenykedést.
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Kidolgozta: Mayer Zoltán
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5
37
1

6
37
1

7
37
1

8
37
1

Célok és feladatok:
Az osztályfınökkel való személyes kapcsolatra a tanulóknak szükségük van. Ez mind a
tanuló, mind a tanár számára lehetıséget biztosít a problémák „emberközelben” történı
megbeszélésére. Ezért nem szigorúan kötött tananyaggal és tematikával feldolgozni a
tervezett témákat. Mégis vannak olyan életkori sajátosságoknak megfelelı témák, amelyek
tanulóink erkölcsi, érzelmi, értelmi, intellektuális nevelésébıl sem maradhatnak ki.
Ezek alapján az osztályfınöki órák céljai és feladatai:
- ismeretközlés
- a máshol tanultak integrálása
- a tanulók önismeretének fejlesztése
- emberi kapcsolatok sokfélesége
- a szociális képességek kialakítása
- egészséges életmódra nevelés
- felkészítés a közösségi életre
Tartalom:
Az évfolyamok fı témái megegyezık, csak minden évfolyamon más-más tartalommal
megtöltve:
Létezem
Nem jó az embernek egyedül
Közösségek
Közösségben az ember
Az egészséges ember
A hasznos élet
Értékelés:
A továbbhaladás nincs feltételhez kötve. A témák megbeszélését minden esetben szóbeli
értékeléssel zárhatjuk.

Technika 1-8.
A tanterv jellemzıi:
A tanterv a tananyag elrendezéssel lehetıséget kínál a tanárok és a tanulók számára az
elsajátítási folyamat differenciálására, óvakodik a túlterheltségre való ösztönzéstıl. Célul tőzi
ki, hogy a Nemzeti Alaptanterv alapelveivel, követelményeivel, a benne megjelölt
kompetenciákkal összhangban legyen.
Iskolánk a tantervben rögzítettektıl a következıben tér el:
• a heti óraszámot a 3. évfolyamtól egységesen 2 órára emeli.
A változtatás a hallássérült tanulók beszédfejlıdésbeli elmaradásából adódik:
− a szakszókincs megalapozása, elsajátítása és begyakorlása,
− a technikai környezetben való eligazodás,
− a technikai kultúra fıbb területeinek megismerése,
− a munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszközök, mőveletek, az alkotás
folyamata, baleset-megelızés, több idıt vesz igénybe, mint a halló társaknál.
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Ez teszi szükségessé a változtatásokat.
Kidolgozta: Kıvári Istvánné –Dr. Pitrik József – Gion János – Hegedős Antal – Kesztyősné
Dobos Katalin
1-4. évfolyam
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3 2
3
55,5 55,5 74
1,5 1,5 2

4
74
2

5

6

7

8

Célok és feladatok
A tantárgy célja olyan rendszerszemlélető gondolkodásmód célzatos és következetes
kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élı ember és az általa
létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét
A Technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket és
beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek
ésszerő felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
A technika értelmezése jelentısen változott a történelem során. Hosszú évezredeken keresztül
a gyakorlati tapasztalatokkal felhalmozott ismeretek összességét foglalta magába. A modern
technika azonban már korántsem csak kézmőves intelligenciát igényel. Korunk egyik
legfontosabb kérdése: hogy miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel,
amelyet éppen az élet könnyebbé tétele érdekében hoztunk létre.
A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodások és azok megelızésének
módjait, a fenntartható fejlıdés összefüggéseit és követelményeit, a problémák rendszerét és
lényegét átlátó környezetgazdálkodást. Akármilyen komplex természettudományos oktatási
rendszert is képzelünk el, az csak tüneti kezelést mutathat be a technika okozta környezeti
károk megszüntetésére. Az okok megelızésére kell a hangsúlyt helyezni, és erre alkalmas a
rendszerszemlélető technikai nevelés.
A Technika és életvitel tantárgy komplexitásában mutatja be a társadalom, az ökoszisztémák
és a technikai rendszerek együttlétezését. Az életviteli ismeretek körébe tartoznak pl., a
háztartástan a szőkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az
életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés és a közlekedési szabályok ismerete is. A
Technika és életvitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati,
manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be
A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati
tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések fölismerése az anyagok és a
belılük készült tárgyak között (alapanyag, termék, félkész termék). Az anyagföldolgozás
alaplépéseinek alkalmazása. Tájékozódás az anyagokhoz kötıdı mesterségekrıl és
szakmákról.
A ház körüli hagyományos és kézmőves technológiák ismerete.
Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a
formának a kapcsolata. Az épített környezet, a korszerő és a régi építmények (épületek, utak,
hidak, felüljárók alagutak, toronyházak és tornyok) anyagainak és szerkezeteinek
megismerése. (Szerkezeti anyagok, mőanyagok, üveg.) Az adott lakókörnyezet elınyeinek és
hátrányainak fölismerése.
Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és
kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni
elképzelés szerint. Egyszerő makett készítése és elemzése terv alapján. A munkaeszközök
rendeltetésszerő, balesetmentes használata.
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A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, vízi és
légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeik bemutatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt
területen, megismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival.
Egyszerő házimunkák elvégzése. Az életkornak megfelelı önkiszolgáló tevékenység
megszokása.
Kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése.
Balesetmentes szabadidıtöltés és játék.
Környezetkímélı és a természetet szeretı életmód kialakítása.
Fejlesztési követelmények
Feladatok és tevékenységformák
A szükségletek és lehetıségek fölismerése
A tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének, lehetıségeinek felismerése az
otthoni, az iskolai, a közösségi, a szabadidıs az üzleti élet, az ipari és mezıgazdasági
tevékenységek tanulmányozásával.
Tervezés
Részletes tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján
reális, megfelelı és megvalósítható terv kidolgozása.
A munka megszervezése és kivitelezése
Egyszerő tárgyak, szerkezetek berendezések létrehozása, tervszerő elıkészítés utáni
kivitelezése. A szükséges források, és folyamatok ismerete és gyakorlott használata.
Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelıs magatartás tanúsítása.
Más véleményének figyelembevétele. Az önellenırzés fejlesztése.
Értékelés
Saját és mások terveinek, tervezett technológiáinak és technikai rendszereinek megértése,
megvitatása, eredményeinek, hatásainak értékelése. Más korokból vagy kultúrákból származó
rendszerek mőködésének összehasonlósága, a közös jellemzık felismerése és esetleges
felhasználása a tervezésnél.
Készségek fejlesztése
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és
munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab,
mőködés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezıkészségét.
A rendszerszemlélető gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A mőszaki
ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a
számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a
manuális készséget fejleszti.
Képességek fejlesztése
A szükségletek és lehetıségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése
és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési,
elemzı, szintetizáló, rendszerezı és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a
kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elısegíti a jó térlátást, a
tájékozódást a térben és a síkon.
Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni
és rászoktat az ellenırzés igénylésére.
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Témakörök
1-4. évfolyam
A munkaterem rendje, balesetvédelem
Ember és környezete
Anyagok és alakításuk
Tervezés, építés
Közlekedési ismeretek
Háztartástan, életvitel
A továbbhaladás feltételei
Az ember természetátalakító munkájának megismerése. Az anyagok tanult tulajdonságainak
ismerete. Az elvégzendı munkákhoz szükséges eszközök, szerszámok biztos, balesetmentes
használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. Egyszerő makett irányított tervezése,
elkészítése.
Sematikus ábra olvasása és értelmezése (alaprajz, méretezés). Mérés centiméter pontossággal
A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.
Értékelés
Nagyon jó
Jól tudja használni az eszközöket.
A munkafolyamatot el tudja mondani.
Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni.
A munkája pontos, tiszta és tetszetıs.
Jó
Tudja használni az eszközöket.
A tankönyv ábrái, táblái algoritmus alapján el tudja mondani a mőveleti sorrendet.
Tud legalább 2-3 modellt/munkadarabot agyagból formázni, papírból hatogatni.
Munkája pontos, tiszta.
Megfelelı
Segítséggel tudja használni az eszközöket.
Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét.
Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni.
Munkája tiszta.
5-8. évfolyam
Óraszám
1/1 1/2 1/3 2
3
4
5
6
7
8
éves óraszám
74
74
74
74
heti óraszám
2
2
2
2
Célok és feladatok
A tantárgy célja olyan rendszerszemlélető gondolkodásmód célzatos és következetes
kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élı ember és az
általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét.
A Technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket és
beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek
ésszerő felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
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A technika értelmezése jelentısen változott a történelem során. Hosszú évezredeken keresztül
a gyakorlati tapasztalatokkal felhalmozott ismeretek összességét foglalta magába. A modern
technika azonban már korántsem csak kézmőves intelligenciát igényel. Korunk egyik
legfontosabb kérdése: hogy miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel,
amelyet éppen az élet könnyebbé tétele érdekében hoztunk létre.
A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodások és azok megelızésének
módjait, a fenntartható fejlıdés összefüggéseit és követelményeit, a problémák rendszerét és
lényegét átlátó környezetgazdálkodást. Akármilyen komplex természettudományos oktatási
rendszert is képzelünk el, az csak tüneti kezelést mutathat be a technika okozta környezeti
károk megszüntetésére. Az okok megelızésére kell a hangsúlyt helyezni, és erre alkalmas a
rendszerszemlélető technikai nevelés.
A Technika és életvitel tantárgy komplexitásában mutatja be a társadalom, az ökoszisztémák
és a technikai rendszerek együttlétezését. Az életviteli ismeretek körébe tartoznak pl., a
háztartástan a szőkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az
életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés és a közlekedési szabályok ismerete is. A
Technika és életvitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati,
manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be
A technikai rendszer fogalmának megismerése, használata; technikai rendszerek (gépek,
géprendszerek, rugalmas gyártórendszerek, hálózatok) és folyamatok (információszerzés és
információfeldolgozás, konkrét gyártási technológiák) elemzése. Számítógépes
folyamatirányítás ismerete.
A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése szóban és folyamatábrán. Nagy feltalálók és
találmányaik sorsának bemutatása, különös tekintettel a magyarokra.
Az energia, a nyersanyag és az információ termelésének ill. elıállítási módjainak továbbá
felhasználásuk területeinek, folyamatainak, és azok összefüggéseinek ismertetése. Az anyag-,
energia- és információáramlás, a társadalom életében, a gazdálkodásban és a
természetátalakításban játszott szerepének tanulmányozása.
A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a
fenntartható fejlıdésrıl. A lehetséges környezetkímélı nyersanyag- és energiaforrások
bemutatása, és elemzése a felhasználhatóság szempontjából.
A modern építészet anyagainak és szerkezeteinek összevetése a hagyományos és a népi
építészet anyagaival és szerkezeteivel. A lakóhely vizsgálata funkció célszerőség, esztétikum
és forma összefüggései szerint. Az anyagok kiválasztása az adott funkcióra, tulajdonságaik,
szerkezetük alapján.
A városi, a közúti, a vízi és a légi közlekedés rendszereinek megismerése. A közlekedés
szabályozása szükségességének belátása. A közúti közlekedés szabályainak és
veszélyforrásainak megismerése. Tennivalók közlekedési baleset esetén. Tájékozódás a
KRESZ gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó szabályai között.
A tömegközlekedés szabályainak megismerése. Az utazással kapcsolatos helyes
magatartásformák elsajátítása.
Speciális feladatok
Egészségfejlesztést segítı életmód kialakítása. A fogyasztói társadalom jellemzıinek
megismerése. Környezettudatos életmód és életvitel kialakítása.
Fejlesztési követelmények
Feladatok és tevékenységformák
A szükségletek és lehetıségek fölismerése
A tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének, lehetıségeinek felismerése az
otthoni, az iskolai, a közösségi, a szabadidıs az üzleti élet, az ipari és mezıgazdasági
tevékenységek tanulmányozásával.
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Tervezés
Részletes (gyártás és gyártmány) tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti alapok
átgondolása és ezek alapján reális, megfelelı és megvalósítható terv kidolgozása.
A munka megszervezése és kivitelezése
Munkavégzés tervek alapján. Környezet-átalakítás, egyszerő tárgyak, szerkezetek
berendezések létrehozása, tervszerő elıkészítés utáni kivitelezése. A szükséges források, és
folyamatok ismerete és gyakorlott használata.
Értékelés
Saját és mások terveinek, tervezett technológiáinak és technikai rendszereinek megértése,
megvitatása, eredményeinek, hatásainak értékelése. A terv és a munkadarab értékelése. Más
korokból vagy kultúrákból származó rendszerek mőködésének összehasonlósága, a közös
jellemzık felismerése és esetleges felhasználása a tervezésnél.
Készségek fejlesztése
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és
munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab,
mőködés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezıkészségét.
A rendszerszemlélető gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A mőszaki
ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a
számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a
manuális készséget fejleszti.
Képességek fejlesztése
A szükségletek és lehetıségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése
és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési,
elemzı, szintetizáló, rendszerezı és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a
kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elısegíti a jó térlátást, a
tájékozódást a térben és a síkon.
Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni
és rászoktat az ellenırzés igénylésére
Tartalom
5. évfolyam
Az ember átalakítja környezetét.
Anyagok és alkalmazásuk.
Települések kialakítása és fejlesztése.
Kommunikáció és technika.
Megmunkálás és eszközei.
Élet a településeken.
Kertkedvelıknek, kertészkedıknek.
Részösszefoglaló, összefoglaló.
6. évfolyam
Az ember átalakítja környezetét
Épített tér és alakítása.
Minnennapjaink.
Kommunikáció és technika.
Technikai rendszerek.
Közlekedés új módon.
Kertkedvelıknek, kertészkedıknek.
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Részösszefoglaló, összefoglaló.
7. évfolyam
Anyagi javak elıállítása.
Korszerő rendszerek.
Lakókörnyezetünk rendszerei.
Élet a településeken.
Kertkedvelıknek, kertészkedıknek.
Részösszefoglaló, összefoglaló.
8. évfolyam
Az ember átalakítja környezetét.
Korszerő rendszerek.
Élet a településeken.
A megjelenés higiéniája.
Kertkedvelıknek, kertészkedıknek.
Részösszefoglaló, összefoglaló.
A továbbhaladás feltételei
Egyszerő, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet tudatos
átalakításának okaival és szükségességével. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása,
tömegkommunikációs eszközök kezelése. Az információtárolás és továbbítás eszközeinek
használata. Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerő
mőszaki rajzok leolvasása.
A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak
alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása.
A szükséges eszközök és szerszámok szakszerő és balesetmentes használata.
Környezetkímélı magatartás megismerése.

-

Ellenırzés, értékelés
szóbeli felelet
tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése
tervek, modellek, munkadarabok, győjtemények, szóbeli értékelése elıre megadott
szempontok alapján
a gyakorlati munkavégzés során tapasztalt munkafegyelem szóbeli értékelése
terve, rajzok, modellek osztályozása
feladatlapok értékelése
tesztek, dolgozatok osztályozása

Rajz 1-8.
A tanterv jellemzıi
A tanterv arra törekszik, hogy
− Ötvözze a vizuális nevelés hagyományos értékeit a Nemzeti Alaptanterv modernizációs
törekvéseivel, a lehetı legjobban igazodva a gyermekek és fiatalok testi-lelki érésének,
érzelmi, értelmi fejlıdésének folyamatához.
− Hozzájárul a gyermekek és fiatalok felkészüléséhez korunk fejlıdı vizuális információs
világában való eligazodásra. Lehetıvé teszi, hogy a múlt és a jelenkor mővészeti alkotásai,
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(saját alkotói tapasztalataik által) értékszemléletre tegyenek szert, elsajátítsák a vizuális
kifejezés és közlés nyelvét, alapvetı módszereit.
− Keretet ad a látható világ megismerését irányító pedagógiai munkának úgy, hogy eközben
a gyermeki fantázia, önkifejezés, kreativitás, alkotás dinamizmus is megırizhetı, sıt
"átmenthetı" a késıbbi életkorra is.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1/1

1/2

1/3 2
3
55,5 55,5 74
1,5 1,5 2

4
74
2

5
74
2

6
74
2

7
74
2

8
111
3

A tantárgy átfogó szakmai céljai és feladatai:
A tanulók látáskultúrájának megalapozása,
Látni és láttatni tanítás,
Információk közötti szelekció és a kritikus befogadás segítése,
A síkbeli, térbeli, ábrázoló, kifejezı, közlı, alakító, konstruáló képességeik fejlesztése,
A megismerı, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése,
A kommunikáció köznapi, mővészi, mőszaki és tudományos módjainak, képi formáinak
megismertetése,
A világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevelés,
A látás és a kéz intelligenciájának kimővelése,
A tér- és idıérzékük látvány és mozgásábrázolással történı fejlesztése,
A szín-, forma-, dinamikai és szerkezeti érzék alakítása rajzolással, festéssel, mintázással,
konstruálással,
Megfigyelıképesség, fantázia, képzelet, ízlés, empátia fejlesztése, gazdagítása.

1-4. évfolyam
Célok és feladatok:
Érzelmekkel kísért önkifejezés megırzése és a megismerés ösztönzése,
Képi gondolkodásuk fejlesztése,
Vizuális képzetkincsük bıvítése,
A tanulók ábrázolásbeli formakészletének további gazdagítása,
Megfigyelıképességük fejlesztése,
Tér- és idıérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezéssel,
Szín-, forma és szerkezeti érzékük alakítása rajzolással, festéssel, mintázással, konstruálással,
Esztétikai érzékenységük fejlesztése a manuális munka, látványélmények és a bemutatott
mőalkotások segítségével,
Alkotó és befogadó tevékenységek, szabálytudatuk, akaratuk, önértékelésük megerısítése,
Változatos módszerek alkalmazása (pl.: csoportmunka), az együttmőködési készségeiket
fejleszti.
5-8. évfolyam
Célok és feladatok:
/A tanulók fogalmi gondolkodása magasabb szintre emelkedik. Elıtérbe kerül az objektívebb
világszemléletre törekvés és az ennek megfelelı ábrázolásmód igénye/.
A képi-plasztikai ábrázoló, kifejezı, közlı, alakító, konstruáló képességeik fejlesztése,
A vizuális megismerı-képesség fejlesztése,
Az általános vizuális mőveltség tudatos rendszerbe foglalása,
Az alkotó tevékenységeken belül:
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. A síkbeli, térbeli kifejezıeszközök rendszerezése,
. Térábrázolási konvenciók megismerése,
. Színtani ismeretek elmélyítése,
. A tervezési és elemi konstruálási eljárások szabályainak elsajátítása,
. Létrehozásukhoz szükséges technikák megismerése,
A befogadóképesség fejlesztése
. A látvány analízisén,
. Mőalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán át.
A vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátítása
. Az egyetemes mővészettörténet,
. A magyar mővészettörténet stíluskorszakainak,
. A magyar népmővészet megismerése által.
−
−
−
−

Fejlesztési követelmények
A saját és mások munkájának megbecsülése,
A kultúra és a környezetvédelem fontosságának megértése,
Az esztétikai élmények iránti nyitottság,
Az értékes és értéktelen megkülönböztetésére való törekvés.

1-4. évfolyam
− Legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel,
saját kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában, a megismert technikák
egyre jártasabb használatával megjeleníteni,
− Értse a mőalkotások, képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét,
− Tudjon a térben tájékozódni, a maga számára tudja értelmezni a tankönyveiben,
környezetében található vizuális közlı, eligazító jeleket,
− Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja.
− Az alapvetı képi kifejezıeszközök, ábrázolásmódok, kompozíciós eljárások megismerése
és alkalmazása.
− Jártasság a látvány, tárgy, kép, mőalkotás megfigyelésében és látható jellemzıinek
ismertetésében.
− A mindennapi látványok esztétikumának és a mővészeti élményeknek a befogadása,
átélése, a mőalkotások megítélése; gondolatok, érzelmek vizuális kifejezése. Az esztétikai
minıségekre nyitott magatartás.
− Az élmény képi megfogalmazásának képessége.
− Jártasság az elképzelés, emlék vizuális megjelenítésében.
− A látvány, a mőalkotás, a saját és a társak alkotásainak leírása, átélése.
− A vizuális mővészet (festészet, szobrászat, fotó, film, színház) megjelenési formáinak
megkülönböztetése.
− Vizuális jelenségek, információk megértése és saját gondolatok közérthetı megjelenítése.
Az információt megbecsülı, azt kritikusan szemlélı magatartás alapjai.
− Jártasság az ábrázolásban, a képi közlések kigondolásában és elkészítésében.
− Látvány, jelenség, ábrák, informáló jelek elemzése és jelentésének megértése.
− A vizuális kommunikáció jellegzetes példáinak (pl. tájékoztató jelek, magyarázó ábrák,
információ a csomagoláson) megkülönböztetése.

− A mindennapi tárgyak, eszközök, épületek funkciójának és jelentésének
megértése. A személyes igényeknek megfelelı tárgy vizuális megjelenítése. A
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hazai, az európai és az Európán kívüli tárgykultúra példáinak megismerésén
keresztül mérlegelı és környezettudatos magatartás megalapozása.

− A tárgykultúra modellezı anyagainak (pl. papír, fa, agyag, textil) tapasztalatból származó
ismerete.
− Néhány egyszerő tárgy (pl. játék, tanszer) elkészítése minta után és önálló terv alapján.
Jártasság a tervezési folyamat (helyzetfelismerés, tervezés, kivitelezés, értékelés)
alaplépéseinek betartásában.
− A közvetlen környezetben található tárgyak megfigyelése, megbeszélése, megítélése a
legfontosabb tervezési alapelvek (a forma megfelelése a rendeltetés, a jelentés, az anyag
szempontjai) szerint.
− Néhány régi, népi tárgy megfigyelése Európán kívüli példákban is (pl. dél-amerikai
figurális edények). Különbözı kultúrák azonos tevékenységhez kapcsolódó tárgyainak
összehasonlítási képessége (pl. kanál-evıpálcika).
− Ismerkedés a különféle technikákkal, eljárásokkal (rajzolás, festés, mintázás, bábozás,
fotómontázs). Ábrák készítésének technikai jártasságai (szabadkézi rajz).
− Jártasság az egyszerő, eszköz nélküli és kéziszerszámmal végzett anyagalakításban.
5-8. évfolyam
− A legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezıeszközök (színek, formák, valamint az ábrázolási
konvenciók), kompozíciós és szerkesztési eljárások ismerete és alkalmazásának
képességei. A megfigyelés, leírás, elemzés, értelmezés, ítéletalkotás képességei a tárgyak,
képek és mőalkotások elemzésében.
− A mindennapi látványok esztétikumának és mővészeti élményeknek a befogadása, átélése,
a mőalkotások megítélése; a gondolatok, érzelmek vizuális kifejezése. Az esztétikai
minıségekre nyitott magatartás.
− Látványok, jelenségek, érzelmek, elvont gondolatok térbeli és síkbeli kifejezésének
képessége, mővészi élmények (festmény, zene, tánc) megjelenítésének kísérletei, a képi
(grafikai, festészeti), plasztikai (a fotó, a videó) kifejezıeszközeinek, komponálási
módszereinek használatával.
− Kiemelkedı mőalkotások, jelentıs mővészek jellemzı kifejezıeszközeinek elemzése (az
európai mővészeten kívüli példákon is). A mővészetrıl, mővekrıl alkotott vélemény
kifejtése. Tájékozottság a mővészettörténet nagy korszakaiban.
− Vizuális jelenségek, információk megértése és saját gondolatok közérthetı megjelenítése.
Az információt megbecsülı, azt kritikusan szemlélı magatartás alapjai.
− Képesség látvány, jelenség, gondolatértelmezı, eligazító, magyarázó, közlı ábrázolására.
A legfontosabb ábrázolási eljárások és tervezési folyamatok önálló alkalmazása.
− A mindennapi élet néhány tipikus vizuális közleményének (térkép, szabásminta) leírása,
értelmezése, megítélése. A vizuális kommunikáció fıbb mőfajainak (sajtó, televízió),
valamint története jelentısebb eseményeinek (reneszánsz perspektíva, fotózás felfedezése,
elektronikus médiumok) ismerete.
− A mindennapi tárgyak, eszközök, épületek funkciójának és jelentésének megértése. A
személyes igényeknek megfelelı tárgy vizuális megjelenítése. A hazai, az európai és az
Európán kívüli tárgykultúra példáinak megismerésén keresztül mérlegelı és
környezettudatos alkotói- fogyasztói-felhasználói magatartás kialakítása.
− A tárgykultúra modellezı anyagainak (papír, fa, agyag, textil, fém, mőanyag)
tapasztalatból származó ismerete, felhasználása. Egyszerő tárgyak, terek megtervezésének
képessége.
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− Jártasság a tervezési folyamat (helyzetfelismerés, tervezés, kivitelezés, értékelés)
lépéseinek betartásában. Egyre önállóbb konstruáló-képesség.
− Képesség tárgyak, árucikkek, épületek elemzésére, értékelésére. A tervezés elveinek
(használhatóság, gazdaságosság, anyag, szerkezet, megmunkálás, méret megválasztása)
önálló alkalmazása. A történeti korszakok néhány jellemzı tárgyának ismerete, a korstílus
felismerése. A környezetkultúra (építészet, tárgykultúra) mőfaji tulajdonságainak
megkülönböztetése.
− Jártasság a kifejezés hagyományos (rajzolás, festés, mintázás, bábozás, fotómontázs) és
újszerő (fotó, videó) technikáinak használatában.
− Ábrák készítésének technikai jártasságai (szabadkézi rajz, grafikai, szerkesztési eljárások).
− Jártasság egy kézmőves technikában, valamint a szerelés, építés és modellezés
mőveleteiben.
Témakörök 1-7.
Kifejezés, képzımővészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra
Ismétlés, rendszerezés
Témakörök 8.
Kifejezés, képzımővészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra
Ismétlés, rendszerezés
Mozgóképnyelv
Mozgóképi szövegek rendszerezése
A média társadalmi szerepe
Jellegzetes médiaszövegek, mősortípusok
A továbbhaladás feltételei
1. évfolyam
Elsı évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt,
az elsı és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
2. évfolyam
Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki-tapasztalati úton, a természet és a
mesterséges környezet látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által,
Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, forma és rendeltetés viszonyának tapasztalati
megismerése.
Az elsı két évfolyam végére a gyermek megérti, hogy a látás és a tapintás segíti a dolgok
megismerésében.
Élményeit szabadon jeleníti meg síkon és térben. Bátran használja kedvelt színeit, rajzi
formáit.
A látványok, mőalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik.
Tetszésítéletét szóban is meg tudja fogalmazni.
Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére és a fıbb jellemzık megnevezésére.
Rajzaiban képes az alapvetı térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére, próbálkozik
mozdulat felismerhetı kifejezésével.
Megérti közvetlen környezete információs jeleit és tankönyveinek ábráit.
El tud készíteni egyszerő tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta követése alapján.
Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legjellemzıbb összefüggéseit.
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Tud rajzolni, „színezni”, festeni, agyagból vagy gyurmából mintázni, a papírt, az ollót és a
ragasztót célszerően használja, finomodik mozgáskoordinációja.
Szívesen elmélyed az alkotómunkában.
Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyalt vizuális megjelenítésére.
Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére, festményeiben többféle színárnyalatot
is használ.
Felismeri a vizuális minıségeket (színeket, formákat, vonalakat, foltokat).
Mőalkotások (festmény, szobor) megismert típusait megnevezi (csendélet, portré, stb.), a
megismert mővek közül legalább egyet-egyet felismer, tudja az alkotó nevét is.
Képes élılények, tárgyak szemléletre, emlékezetre támaszkodó ábrázolására, megfigyelt
változás megjelenítésére a legegyszerőbb jellemzıkkel.
Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait, felfogja a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét.
Képes tárgyat kitalálni, elkészíteni és megalkotni minta követésével is, díszítésnél ügyesen
alkalmaz sorritmusokat, terülı díszeket.
Tud megadott vizuális jellemzık alapján tárgyakat osztályozni, csoportosítani.
Ismeri a köznapi, használati és az ünnepi tárgy fogalmát.
Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat.
3. évfolyam
A tanuló képes a vizuális nyelvi – a képi és plasztikai – kifejezıeszközök, elemek, ritmusok, a
síkbeli és térbeli kompozíció egyre tudatosabb alkalmazására élményfeldolgozó, alkotó
munkájában.
Aktívan részt vesz a mőalkotásokkal való foglalkozásban, és meg tudja fogalmazni
mőélményét.
A bemutatott mőalkotások közül legalább három-három festményt, szobrot felismer, s ezeket
szerzı és cím szerint meg tudja nevezni.
Feladataihoz használja a könyvtár mővészeti könyveit.
Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket ábrázolásban megragadni, változást,
folyamatot értelmesen rögzíteni.
Megérti környezetének, tankönyveinek fontos jeleit, közlı ábráit; maga is tud magyarázó
rajzot készíteni.
Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelı egyszerő tárgyat, betartva a konstruálás
szabályait.
Rendelkezik a forma és a rendeltetés viszonyával kapcsolatos alapvetı képzetekkel.
Ismeri és megnevezi lakóhelyének egy-egy nevezetes épületét, köztéri szobrát, rendelkezik
helytörténeti vagy közgyőjteményben szerzett élményekkel.

Informatika 3-8.
A tanterv jellemzıi
A tanterv elsısorban nem a tananyagra, hanem a hozzá kapcsolódó tevékenységekre
koncentrál, azaz tevékenység-centrikus. A tantervet a harmadik évfolyamtól kezdıdıen
kívánjuk bevezetni. A tanterv felépítése spirális, a témakörök minden tanévben megjelennek,
egyre fejlettebb szinten, a tanulók életkorához igazítva. A tudnivalók egymásra épülı,
fokozatos elsajátítását tőztük ki célul. A spirális felépítés azt is lehetıvé teszi, hogy a tanulók
ugyanazon vagy hasonló feladattal több évfolyamon át is találkozhassanak. Ezáltal a
nehezebben haladó tanulók számára több alkalom adódik a gyakorlásra, a gyorsabban
haladóknál pedig a differenciálásra.
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A NAT közös követelményei közül kiemelten támogatja az alapvetı számítógép kezelési
feladatok teljesítését, segíti a tapasztalatok szerzését az informatikai eszközök és információ
hordozók használatában, az operációs rendszerek és segédprogramok alkalmazását, igényes
munkák elkészítését.
A tanterv arra ösztönöz, hogy minden tanuló aktívan vegyen részt a közös munkában. Emiatt
legtöbbször csoportos foglalkozásokat javasol. e tevékenységek eredménye legtöbbször
valamilyen produktum, alkotás, amely kreatív gondolatokból születik.
Kidolgozta: Rozgonyi-Borus Ferenc
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3
37
1

4
55,5
1,5

5
55,5
1,5

6
55,5
1,5

7
74
2

8
74
2

Célok és feladatok
Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához
szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni és
alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelı információszerzési,
tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az
információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven
keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés
biztosíthatja.
A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az Internet-használatot is – a
könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.
A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetıséget teremt az
egyéni ütemő tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel
végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre
osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat
az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges
dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény minden egy új termék lesz.
A hétköznapi életben is alapvetı fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére
ugyancsak jó lehetıség nyílik e tantárgyban.
A könyvtárhasználati oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés
kibıvülı lehetıségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára,
feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári
források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek
gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár
„forrásközpont”-ként történı felhasználásával meg kell alapoznia az önmőveléshez szükséges
attitődöket, képességéneket, tanulási technikákat.
Az informatika rohamos fejlıdése a társadalmat átalakítja, cél, hogy a tanulók az új
körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban, az
információszerzés, -feldolgozás és –felhasználás etikai szabályait is.
A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklıdését az
informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetıvé teszik a
tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és
képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, késıbbi tanulmányaikban, a
mindennapi életben és a munkában. Cél olyan attitőd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes
bekapcsolódni az egész világra kiterjedı információs társadalomba.
Ezen a gyorsan változó, fejlıdı területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk
informatikai ismereteik folyamatos megújításának igényét. Az új eszközök közül
sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerő problémamegoldási lehetıségeket
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biztosít. Hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetıségeket nyújt, például: web,
csevegés, e-mail.
Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag korszerő, a technikai fejlıdéssel lépést tartó,
szinte naponta változó ismereteket nyújtani, azokat a mindennapi életben alkalmazható
formában oktatni. A tananyag logikai elrendezése ennek megfelelıen a használati szinttıl a
belsı mőködés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a diákokat.
A fı cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során
felhasználni és létrehozni tudó ember képzése.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelızésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a
használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait,
mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a
számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és
információhordozók használatában.
Legyen képes a különbözı formákban megjelenı információt felismerni; tudjon információt
különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak
(szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes
kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és
médiatár, az Internet használatában. Szokjon hozzá az ismeretterjesztı irodalom, folyóiratok,
lexikonok, kézikönyvek, különbözı média, multimédia és hipermédia használatához.
Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen tájékozott a
média (Internet, televízió, sajtó…) szerepérıl az egyén és a társadalom életében.
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait.
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot
teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati
szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni.
Ismerje a legalapvetıbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes
megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükrözı esztétikus külalak kialakítására,
különbözı formában való megjelenítésére.
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek,
eszközök és alkalmazások közül a megfelelıt.
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében elıforduló
tevékenységek algoritmizálható részleteit. Használja helyesen a logika bizonyos elemeit (és,
vagy, nem, ha … akkor …).
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerő keresıvel. Legyen képes
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok
közötti összefüggéseket.
Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai
alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ
informatikai kultúrájának fejlıdésében.
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függıség, videojáték-függıség problémái).
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait.
Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat
szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
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A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló
használatukra. Lássa, hogy a technika fejlıdésével az információk újabb és újabb
ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és
mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelı
segédkönyveket. Tudjon különbözı szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár
katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott
szempontok alapján belılük információkat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni.
Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidı tartalmas
eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a
lakóhelyi közkönyvtárat is.
Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök
kibıvítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.
Témakörök 3. osztály
Számítógépes ismeretek
Operációs rendszer
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása
Adatok világa
Rajzolás számítógéppel
Szöveges dokumentum készítése
Hiperszöveg dokumentum
Továbbhaladás feltételei a 3. osztály végén
Továbblépéshez szükséges minimumkövetelmény nincs.
Témakörök 4. osztály
Számítógépes ismeretek
Operációs rendszer
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása
Adatok világa
Rajzolás számítógéppel
Szöveges dokumentum készítése
Hiperszöveg dokumentum
Továbbhaladás feltételei a 4. osztály végén
Továbblépéshez szükséges minimumkövetelmény nincs!
Témakör 5-6. osztály
Informatikai alapok
Operációs rendszer használata
Hálózati ismeretek
Algoritmusok és adatok
Szöveg, kép és zene
Könyvtárhasználat

513

Továbbhaladás feltételei a 5-6. osztály végén
A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.
Legyen képes kezelni a billentyőzetet és az egeret.
Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre,
mozgásra a könyvtárfa szinteken.
Legyen képes egyszerő hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztı LOGO
algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.
Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.
Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerő dokumentumot készíteni.
Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.
Legyen képes megkülönböztetni a fıbb dokumentumtípusokat.
Tudjon szerzı és cím szerint dokumentumokat keresni a betőrendes leíró katalógusban.
Témakör 7. osztály
Informatika alapjai
Operációs rendszer használata
Kommunikáció a hálózaton
Algoritmusok és adatok
Dokumentumkészítés számítógéppel
Könyvtár használat
Továbbhaladás feltételei a 7. osztály végén
A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.
Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.
Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az
operációs rendszer néhány szolgáltatását.
Tudjon használni egy levelezı programot és tudja kezelni a webböngészıt.
Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz.
Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia).
Tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közmővelıdési könyvtárat is.
Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár.
Témakör 8. osztály
Algoritmusok és adatok
Dokumentumkészítés számítógéppel
Az adatkezelés alapjai
Könyvtárhasználat
Továbbhaladás feltételei a 8. osztály végén
Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.
Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).
Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni.
Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerő algoritmusokat.
Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentıségét a mai társadalomban.
Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni.
Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.
Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni.
Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki.
Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztı mőveket keresni. Legyen képes
segítséggel – egyszerő keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával.
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Testnevelés 1-8.
Kidolgozta: Horváth Tihamér
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1
111
3

1/2
111
3

1/3
111
3

2
111
3

3
111
3

4
111
3

5
111
3

6
111
3

7
111
3

8
111
3

Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés és sportolás fı funkciója, hogy a gyermekek pszichoszomatikus
fejlettségéhez és érdeklıdéséhez igazodó
- játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgás-mőveltségét,
pótolja az esetleges elmaradásokat
- koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá tegye ıket a késıbbi
hatékony mozgásos cselekvés tanulására, sportolására,
- elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét,
- fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvetı mozgás- és feladatmegoldó
képességüket,
- járuljon hozzá a sportolás eszközeivel a tanulók életigenlı, az egészséget sajátos
értékrendjükben kiemelt helyen kezelı személyiséggé formálásban,
- legyen a testnevelés követelményeinek mozgósító hatása mind az egészséges, mind az
önhibáján kívül hátrányos helyzetben levı tanulók számára,
Fejlesztési követelmények
Az egészséges testi fejlıdés segítése
A tanulók életkorának megfelelıen fejlıdjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
Aktív és egyre tudatosabb testmozgással elızzék meg a tartási rendellenességek kialakulását,
kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért
felelıs izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel
szemben.
A mozgáskultúra fejlesztése
Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és terephez
igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-,
vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvetı készségkészletüket.
Sajátítsanak el egyszerő, torna jellegő támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek
egyszerő hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
Jellemezze tevékenységüket a kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi
szintő játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerősített sportjátékokban.
Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére.
Fejlıdı tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos
cselekvési biztonságukat.
Életkoruknak megfelelıen fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a
különbözı feladatmegoldások során.
Legyenek képesek összerendezetten mozogni.
Ismerjék a játékok elemi szabályit. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
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Témakörök:
1-4. évfolyam
Rendgyakorlatok
Elıkészítés és prevenció
Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Küzdı feladatok, játékok
Szabadidıs sporttevékenységek
Úszás
5. évfolyam
Rendgyakorlatok
Elıkészítés, alapozás és prevenció
Atlétikai jellegő feladatmegoldások
Torna jellegő feladatmegoldások
Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás
Szabadidıs sporttevékenységek
Önvédelmi sportok, küzdıjátékok
Úszás
6. évfolyam
Rendgyakorlatok
Elıkészítés, és prevenció
Atlétikai jellegő feladatmegoldások
Torna jellegő feladatmegoldások
Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda
Szabadidıs sporttevékenységek
Önvédelmi sportok, küzdıjátékok
Úszás
7. évfolyam
Rendgyakorlatok
Elıkészítés, prevenció
Atlétikai jellegő feladatmegoldások
Torna jellegő feladatmegoldások
Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda
Természetben őzhetı sportok
Önvédelmi küzdısportok, játékok
Úszás
8. évfolyam
Rendgyakorlatok
Prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegő feladatmegoldások
Torna jellegő feladatmegoldások
Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, asztalitenisz, tenisz,
Tollastenisz, floor-ball
Szabadidıs sporttevékenységek
Önvédelem, küzdısportok
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Úszás
A továbbhaladás feltételei
1-2. évfolyam
Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelıen. A gimnasztikai feladatok
teljesítése utánzásal. Az alapvetı mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás,
mászás, stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok
során.
3. évfolyam
Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvetı gimnasztikai
alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és
dobás végrehajtása során. Megfelelı kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés
feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni
küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.
Továbbhaladás feltételei
4. évfolyam
Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel
a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok
elfogadható végrehajtása. A támasz-, függı- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a
testnevelési és sportjátékokban. Biztató kísérletek a tanult úszásnemben.
5. évfolyam
A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelıen. Aktív részvétel a
sokoldalú elıkészítı és gimnasztikai gyakorlatok végzésében. Alapvetı jártasság az atlétikai
és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Aktív
bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása. A vízbiztonság
megszerzése.
6. évfolyam
Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában. Jártasság a bemelegítésre és
a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében. A tanult tornagyakorlatok
biztonságos és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása. Labdajátékokban a tanult
technikai elemek alkalmazása. Néhány önvédelmi fogás ismerete. Egy meghatározott távolság
leúszása.
7. évfolyam
A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntető végrehajtásra. Néhány
alapvetı gimnasztikai gyakorlat végzése. Az atlétikai mozgások megközelítıen helyes
technikai végrehajtása. A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága- Labdajátékokban
a csapattársakkal való együttmőködésre törekvés. Küzdeni tudás és sportszövetség.
Teljesítményre törekvés a tanult úszásnemekben.
8. évfolyam
Rendgyakorlatoknál a kapott utasítások fegyelmezett végrehajtása. A sokoldalú elıkészítı és
prevenciós gyakorlatok hatásainak életkoruknak megfelelı ismerete és azok helyes
végrehajtása. Az atlétikai mozgások összerendezett, önmagukhoz mérten javuló
eredményességő bemutatása. A tornagyakorlatok biztonságos végzése helyes testtartásra
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törekvéssel. Alapvetı labdakezelési ismeretke birtoklása, a játékhelyzetekhez való
alkalmazkodás. Önvédelem, sportszerő küzdeni tudás. Teljesítményre törekvés a tanult
úszásnemekben.

Ellenırzés, értékelés:
. A követelményrendszer akkor adhat reális visszajelzést a tantervi cél teljesítésérıl, ha
értékelési szempontjai a nevelésben, az oktatásban és a képzésben felmutatott értékek.
. A nevelést a tanulók aktivitásának, és a szabály, valamint morális rendszerhez való
viszonyulásuk felbecsülésén, az oktatást a sportágban mutatott teljesítmények, a képzést a
tanulók teljesítményeinek önmagukhoz viszonyított fejlıdése alapján értékeljük.
Az értékelés, osztályozás összetevıi:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

játék-, versenyszabály-, sportszer- és létesítményismeret,
szervezési ismeretek, aktivitás, taktika (játékban, versengésben),
technikai ismeretek,
egészséges sport- és versenyszellem,
aktivitás az órán (hozzáállás),
effektív teljesítmény,
tanórán kívül egyéb sportos tevékenységek
sportági eredmények
tanórán kívüli iskolai testnevelés

A tanulók fizikai állapotának mérése
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
Iskolánk tanulóinak fizikai állapotmérése és motoros képességeinek feltérképezése, fejlesztése
kiemelten fontos. Mérési módszereink kidolgozásánál számba vettük a helyi adottságokat,
személyi, tárgyi feltételeket és tanulóink társuló fogyatékosságából eredı hátrányait. E
hiányosságok, adottságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál
mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztı, felzárkóztató programok elkészítéséhez, általános
fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztéséhez, a szükséges szint eléréséhez,
megtartásához.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fı célja
•
•
•
•

Az iskolai testnevelés és sport egészségjavító, egészségmegırzı, valamint
személyiségfejlesztı hatásának növelése annak érdekében, hogy a tanulók társadalmi
integrációja minél zökkenı mentesebbé váljon.
Az idıszakos mérések során a folyamatos visszacsatolás, az elvégzett munka
hatásának, az edzettségi szint változásának nyomon követése.
A vizsgálandó gyakorlatanyag összeállításánál a tanulóink számára világos,
egyértelmő, átfogó feladatok kijelölése, figyelembe véve az életkori és élettani
sajátosságokat.
A testnevelés és sport órákon az egyéni képesség szerinti, differenciált terhelés.
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Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének lehetıségei
Az erınlét két legfıbb meghatározó tényezıje tartalmi és metodikai szempontból a
koordinációs és a kondicionális képességek. A koordinációs képességek fejlesztése
lényegében az ügyesség edzése, mellyel végsı soron a mozgás végrehajtásának és
gazdaságosságának pontosságát javítjuk. Fejlıdése szoros összefüggésben van a kondicionális
képességek fejlıdésével.
Iskolánkban nincs felszerelt sportpálya és szabványos mérető tornaterem, ezért olyan
motorikus próbarendszert alkalmazunk, mely az egészség/terhelhetıség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képességeket (aerob kapacitás, általános testi erı, állóképesség)
méri.
Próbarendszerünkbe olyan feladatokat építettünk be, melyek megbízhatóak és egyszerőek,
végrehajtásuk különösebb elıképzettséget nem igényel, mindkét nem és korosztály számára
alkalmasak, tornaszobában és sportudvaron is elvégezhetık; a próbákban elért teljesítmény
egyszerően és pontosan mérhetı és értékelhetı. Ehhez az OM által rendelkezésünkre
bocsátott „Hungarofit” tesztrendszert és az ehhez kapcsolódó segédkönyvet és számítógépes
programot használjuk.
Az általunk alkalmazott próbarendszerbe a legmegbízhatóbb, legegyszerőbb, legkisebb
balesetveszéllyel járó, és legkevesebb technikai elıképzettséget igénylı próbák kerültek be.
Az általános fizikai teherbíró- képesség mérési módszere
Tanulóink általános izomerjét, erı – állóképességét 1+4 motorikus próba alapján mérjük és
értékeljük.
I. Aerob állóképesség mérése
Cooper-teszt / 12 perc folyamatos futás
II. Általános testi erı, és erı-állóképesség mérése
1.
2.
3.
4.

Helybıl távolugrás / a láb dinamikus erejének mérésére /
Hanyattfekvésbıl felülés / a hasizmok erı-állóképességének mérésére /
Hason-fekvésbıl törzsemelés / a hátizmok erı-állóképességének mérésére /
Fekvıtámaszban karhajlítás és nyújtás / a vállövi és a karizmok dinamikus erıállóképességének mérésére /

A tanulók értékelése
Az ellenırzés és értékelés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a
tanuló önmagához viszonyított fejlıdését is.
A felmérések megkezdése elıtt a tanulóknak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával,
gyakorlati hasznosságával és elvégzendı feladatokkal.
Az értékelést megalapozó ellenırzés célja
• a tanulók minısítése
• visszajelzés a szülıknek a tanulók teljesítményérıl
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•
•

önértékelés képességének kialakítása
személyiség fejlesztése

A testnevelık által elvégzendı feladatok
A tanév elején és a tanév végén mérjük tanulóink fizikai állapotát. Kiértékelés után
meghatározzuk a feladatokat
Az eredmények megismertetésével alakítjuk a tanulók önismeretét, önértékelését, fejlesztjük
kitartását, akaraterejét.
Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek terén mutatkozó
hiányosságokat folyamatosan felszámoljuk.
A rendszeres, célirányos testedzés során fejlıdik a fiatalok edzettsége.

Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 1-7.
A tanterv jellemzıi
A hallás-, ritmus-, mozgásnevelés követelményrendszere egy optimális fejlettségi szintet jelez
a tanárnak.
E tantárgy keretébe integrálódik a tánc és dráma tantervi modulja az 5-7. évfolyamon.
Kidolgozta: Antalné Peti Zsuzsa

Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1
37
1

1/2
37
1

1/3
37
1

2
37
1

3
37
1

4
37
1

5
6
7
8
18,5 18,5 18,5
0,5 0,5 0,5

Cél:
A hallásveszteség és következményeinek korrigálása, kompenzálása
A gyermeket körülvevı világ zajainak, zörejeinek, hangjainak felfedezése
A hallásfigyelem és a hallási differenciáló képesség fejlesztése zajok, zörejek, zenei hangok
és a beszéd vonatkozásában
Az akusztikus élmény és a mozgás összekapcsolásával annak megéreztetése és tudatosítása,
hogy a hangokra mozgással reagálunk illetve hogy a mozgás hangot vált ki
Az alapmozgások koordinációjának fejlesztésével az egyén harmonikus, esztétikus
mozgásának kialakítása
Az egyes érzékelési területek összehangolt mőködésének fejlesztése
A mozgás térbeli és idıbeli integrációjának fejlesztésével a beszédhez szükséges mozgásos
készségek alapozása
Az össz-személyiség ritmusos harmonizálása
A mozgás ritmusos összehangolása a beszéd nem verbális és verbális elemeivel
A beszéd nem verbális elemeinek fejlesztésével a beszédérthetıség javítása
A beszédhallás fejlesztése
Az önkifejezés mozgásos formáinak fejlesztése
A kreativitás fejlesztése mozgássorozatok, némajátékok, szöveges játékok szabad
tervezésével és rögtönzésével
A nyilvánosság elıtti szereplés könnyedebbé tétele
A személyiség harmonikus kibontakozásának elısegítése

520

Követelmény:
Figyeljen fel a tanuló környezete zajaira, zörejeire, hangjaira és differenciálja azokat
hozzárendeléssel, megnevezéssel
Reagáljon hangokra mozgással illetve tudja, hogy a mozgásával hangokat vált ki
Legyen mindennapi mozgása harmonikus, esztétikus; mozgásait jellemezze a ritmusosság
Alkalmazza beszédében - a jobb érthetıség érdekében - a ritmust, a hangsúlyt, a hanglejtést, a
szüneteket
Fokozza beszédének érthetıségét, kifejezıerejét gesztusok, mimika alkalmazásával
Használja fel meglévı hallásmaradványát beszédhelyzetekben
Legyen jártas az önkifejezés különbözı mozgásos formáiban /pantomimjáték, bábjáték, néma
és szöveges játék
Legyen képes rögtönözni akusztikus élmény alapján pantomimes játékokban
Vegyen részt nyilvánosság elıtti szereplésekben
Tartalom:
Hangérzékelés fejlesztése
Mozgásfejlesztés
Ritmusérzék fejlesztése
A nyelv szupraszegmentális elemeinek fejlesztése
Önkifejezés és kreativitás fejlesztése
Értékelés:
A tárgy sajátos jellegébıl adódóan a tanulók teljesítményeinek osztályzattal történı értékelése
nincs.
Az órákon a feladatok végrehajtása közben/után a tanulóknak bíztató, pozitívan motiváló
szóbeli értékelést kell kapniuk.
Az értékelés nem tartalmazhat elmarasztaló véleményt a hallásveszteség mennyiségi és
minıségi jellemzıibıl eredı gyengébb teljesítmények esetén.

Célok és feladatok
Az együttes élmény révén segítse elı a tanulók:
− beszédének tisztaságát
− szókincsének gazdagítását
− mozgásának harmóniáját
− idı – ritmusérzékének fejlıdését
− test, térbeli biztonságának javulását
− összpontosított, megtervezett munkára szoktatását
− alkotó és kapcsolatteremtı képességének kibontakozását
− tapasztalataik beépítését mővészeti tevékenységükbe
− saját eredményeinek felismerését
− ön- és emberismeretének gazdagodását önértékelését
Nyújtson lehetıséget:
− a minél változatosabb dramatikus, táncos, bábos tevékenységformákban való részvételre
− a drámajátékban, a táncban és a bábjátékban fellehetı öröm – és szabadságélmény
megtapasztalására
− a táncot felépítı taktikai elemekkel való improvizációra, kísérletezésre
− A dráma, a tánc és a bábjáték mint mővészi kommunikációs forma megtapasztalására
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A tanulók vegyenek részt:
− a valós emberi szituációk, illetve fiktív történések megjelenésében, színházi formákban
− élı és felvett színházi, tánc – és mozgás – és bábszínházi elıadáson és elemzı
beszélgetéseken.
Követelmény
A más területen elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában, táncban, bábjátékban
alkalmazni tudják.
A maguk által készített produkciókat megtekintsék.
Érvényesüljön a teljesítményközpontú szemlélet, amelyben elsıd leges az örömet és szellemi
izgalmat jelentı játék és munka.

Gépírás 1./3-2.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3
37
1

2
37
1

3

4

5

6

7

8

A tanterv jellemzıi
A tanterv keretében a súlyos fokban hallássérült gyermekek a tízujjas vakírást számítógépes
program segítségével sajátítják el.
A fejlesztési program az elsı évfolyam, (intenzív nyelvi kommunikációs fejlesztı szakasz)
1.3. osztálya valamint a 2. évfolyam számára készített Anyanyelv tantervcsoport nyelvi
kommunikációt építı tevékenységét segíti.
Koncepció:
Az anyanyelv elsajátításában döntı jelentısége van, hogy a különbözı beszédbeli kifejezések
kellıen begyakorlódjanak és mind ez interaktív helyzetben, kommunikációs partner
közremőködésével történjen. Már közepes teljesítményő számítógépekkel is meg lehet
valósítani ilyen gyakorlásit.
Nyelvi szövegek feldolgozásában megfelelıen lehet kommunikálni a számítógépekkel, ha
megtanuljuk a számítógép billentyőzetének használatát.
A hallássérült gyermekek, amikor elsajátítják a szabályos gépírást, akkor ezzel a következı
elınyökhöz jutnak: - megfelelı tempóban tudnak írni, elfogadhatóan kezelik a számítógép
klaviatúráját. Ez ma már bármelyik szakmában, de a mindennapi életben is elvárható
követelmény.
A gépírást a gyakorlás elsı évében fokozatosan össze lehet kapcsolni szókincsbıvítéssel,
egyszerő nyelvi feladatok megoldásával. A gyakorlás második évétıl pedig sokkal rövidebb
idı alatt nagyobb terjedelmő írott szövegek legkülönbözıbb feldolgozását végeztethetjük a
tanulókkal.
A tanulónak a képernyın megjelenı szöveget a gépírást megelızıen és írás közben is
hangosan kell olvasni. A gépírás gyakorlásával így társítani lehet az írott képet, az
artikulációs finommotorikát a klaviatúra kezeléshez kialakított ujjmozgások emlékképeivel.
Eddigi tapasztalataink azt igazolják, hogy a hallássérült gyermekek könnyebben felidézik a
szabályos gépírással is begyakorolt szavakat, kifejezéseket. A gépírás közben tehát közvetett
módon a hangbeszéd kialakítását támogatjuk.
Szövegíró telefonok segítségével a hallássérültek is akadály nélkül tudnak telefonkapcsolatot
létesíteni. A gépírás tanításával ezt a kommunikációs lehetıséget már iskoláskorban tudjuk
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biztosítani, aminek nagy jelentısége van mind a beszédfejlesztésben, mind a személyiség
formálásában.
Diszfáziás siket gyermekek számára fokozott nehézséget jelent a szájrólolvasáson alapuló
beszéd és olvasás tanulás. Akadályozza ıket ebben az intranzitív - jelentıs mértékben "belsı
terv" szerint végrehajtott mozgásoknál tapasztalható akadályozottság, ennek következtében
artikulációs mozgásukban fellelhetı zavar, gyenge szukcesszív emlékezeti teljesítményük.
Ezek a gyermekek a tranzitív mozgásokban - tehát amikor a mozgást mindig valamilyen külsı
anyag vagy tárgy irányítja - nagyon jól teljesítenek. Ezért különösebb nehézség nélkül
megtanulhatják a szabályos gépírás ujjtechnikáját. A diszfáziás gyermekek ezzel olyan,
számukra is jól elsajátítható mozgásrendszert gyakorolnak, amely egyben nyelvi közléshez
kapcsolódó finommotorikus tevékenység.
A klaviatúrán biztonsággal végrehajtott mozgásrendszer a transzfer hatás következtében
támogatást ad a belsı program alapján nem kellıen vezérelt artikulációs mozgássorok
megfelelı kivitelezéséhez.
A gépírás alkalmazásával sikeresebbé válhat a diszfáziás és halmozottan sérült
hallásfogyatékos gyermekek anyanyelvi nevelése.
A gépírás rendszeres gyakorlása a kisgyermekektıl kitartó munkát és koncentrációt igényel.
A gyakorlás során azonban napról napra lemérhetik munkájuk konkrét mennyiségét és
minıségét. Ennek motiváló hatása következtében a kisgyermekek sem érzik megterhelınek a
feladatokat.
A tantárgy keretében kezdettıl figyelmes, pontos munkára kell nevelni tanulókat, és
állandóan ellenırizni kell munkájukat. Meg kell elızni, hogy figyelmetlen gyakorlás közben
rögzüljön a hibás írás. Törekednünk kell arra, hogy a tanulókban az eredményes, jó
munkavégzés igénye váljon szokássá.
A különbözı gyakorlatok a tízujjas vakírásra épülnek, amelynek az a lényege, hogy az egyes
billentyőket meghatározott ujjal ütjük le. A gépírás kezdetekor a tanulók kötött kéztartással
gépelnek. Nyolc ujjuk az alapsoron nyugszik, (asdf jklé). Minden egyes billentyő leütése után
ujjuk visszatér az alapbillentyőre. A szabályos gépírás elsajátításának legkorszerőbb és
leghatékonyabb módja, ha számítógépet veszünk igénybe.
A számítógép képernyıjén mind a másolandó, mind a másolt szöveg megjelenik. A gyakorló
egyén így a képernyıt figyelve mozdulatainak helyességét a mozdulattal azonos idıben tudja
megfigyelni. Ezáltal olyan önellenırzést valósítunk meg, amely a gépírás begyakorlását
meggyorsítja.
Megfelelıen szervezett gyakorlással elérhetı, hogy a számítógép billentyőzetének szabályos
kezelése automatikussá válik. A tanulók sem szemükkel, sem ujjukkal nem keresgélik a
billentyőket, az írás sebessége pedig megközelíti a sérült gyermek egyébként is mindenkor
lassúbb beszédtempóját.
Az oktatást írni, olvasni tudó 8 éves vagy idısebb gyermekekkel lehet elkezdeni
A készségfejlesztés két tanéven keresztül folyik és azt igényli, hogy az ismeretanyag egyes
részeire állandóan visszatérjünk és magasabb szinten gyakoroltassuk. Ezért a gyakorló
anyagot részben lineáris, részben koncentrikus elrendezéső.
A billentyőzet elsajátítását követıen a gépírás nyelvi programok felhasználásával fokozatosan
a nyelvi gyakorlás és önálló ismeretszerzés szerepét töltheti be.
Cél:
A hangbeszéd kialakításának támogatása
Kidolgozta: Hégely Gábor
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Egyéni anyanyelvi nevelés 1-8.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1
296
8

1/2
259
7

1/3
259
7

2
222
6

3
222
6

4
222
6

5
111
3

6
111
3

7
111
3

8
111
3

Általános megjegyzések:
A tartalomban egy - a könnyebbtıl a nehezebb felé haladó képzési sorrend jelenik meg.
Az Egyéni anyanyelvi nevelés a tanulók egyéni adottságaitól függıen valamennyi
évfolyamon egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni ütemben történik.
A tartalomban megjelölt fejlesztési területek folyamatosan, együtt érvényesülnek.
A magánhangzók és a mássalhangzók kialakításának javasolt sorrendjében és kialakításában a
gyermek egyéni kiejtés- és beszédfejlıdése szerint kell haladni.
A korábbi fejlesztési szakaszokba beépített fejlesztési feladatokra felsıbb évfolyamokon is
vissza kell térni, amennyiben a gyermek beszédállapota ezt igényli /pl. artikulációs
mozgásfejlesztés, légzı- és beszédlégzı gyakorlatok, alaphang rögzítés/.
Az Anyanyelvi fejlesztés tantárgycsoport és az adott évfolyam más tantárgyai bıvülı
szókincsének, az azokban megjelenı hangkapcsolatoknak a gyakorlása, rögzítése,
automatizálása valamennyi évfolyam feladatát jelentik a tantárgy keretében.
Az egyes évfolyamokon megjelenített követelmények tájékoztató jellegőek, az általános,
ajánlott fejlesztési szintet jelölik.
Objektív mérési módszer alkalmazása valamennyi évfolyamon a tanulók beszédállapotának
figyelemmel kísérése.
A beszédhallás-nevelés uniszenzoros jellegének biztosítása valamennyi évfolyamon
Cél:
Kommunikációs készség fejlesztése
A hallásmaradvány kihasználása, a hallásfigyelem, az
differenciálókészség fejlesztése
A felfogott beszédhangokra építı kombinációs készség kiépítése

akusztikus

érzékelı

és

Követelmény:
Tudja a tanuló megközelítıen helyesen képezni a beszédhangokat
Mutasson fel önmagához képest fejlıdést a beszédérthetıség tekintetében
Törekedjen mondanivalója kifejezésére érthetı beszéddel
Törekedjen hallásmaradványának maximális kihasználására a beszédértés, beszédérthetıség
folyamatában
Tudja a beszédértés során felhasználni a beszéd vizuális, szupraszegmentális elemeit is
Tartalom:
Artikulációs mozgásfejlesztés /1.(1-3.)/
Légzı- és beszédlégzı gyakorlatok /1.(1-3.)-6./
Beszédhallás fejlesztése /1.(1-3.)-8/
Az érthetı beszéd kialakítása /1.(1-3.)/
Az érthetı beszéd fejlesztése /2-6./
Az érthetı beszéd gondozása /7-8./
A beszédértés szájrólolvasás útján történı támogatása /1-8./
Ellenırzés, értékelés:
Ajánlott szempontok:
Diagnosztikus értékelés a mindenkori status megállapítására
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A fejlıdés értékelése a statusra épített egyéni fejlesztési program folyamatában
A tanuló teljesítményének értékelése során figyelembe kell venni egyéni adottságait
/hallásveszteség mértéke, finommotorika, stb./
Kidolgozta:
Angyalné Várszegi Éda
Kissné Lıcsey Alice
Pintér Bea
Tihanyi Gabriella

Angol nyelv 5-8.
A tanterv jellemzıi:
A tanterv a beszédjavító intézetek számára készült, mely a NAT alapelveivel megegyezik.
Céljai és követelményei a beszédjavító intézetek tanulóinak képességstruktúrájához
alkalmazkodnak.
A program készítıi a tantervet más gyógypedagógiai intézetekben tanuló gyermekek számára
is ajánlják.
A tanterv kiválasztásánál alapvetıen abból indultunk ki, hogy a beszédjavító intézetekben
tanuló gyermekek súlyos fokú beszédtanulási nehézségei rokonságot mutatnak a hallássérült
gyermekek beszédfejlıdésbeli sajátosságaival.
Ezek: a figyelem, az emlékezet, a gondolkodási képességek, a beszéd, az olvasás, az írás, a
számolás, a szociális kompetencia valamint az emocionális érettség zavarai.
− a beszédészlelés és beszédmegértés zavara, a szerialitás zavara,
− a testséma kialakulásának nehézsége,
− a vizuomotoros koordináció gyengesége,
− a téri- és idıbeli tájékozódás nehézsége,
− a perceptuális és motoros rendszerek hiányos integrációja és ebbıl kifolyólag a különbözı
modalitású ingerek átfordításának nehézségei.
Az eltérést a fogyatékosságot kiváltó tényezık okozzák.
Fokozottan figyelembe kell venni a gyermekek egyéni sajátosságait az élı idegen nyelv
tanítása során. Ez a magyarázata a viszonylag magas százalékú szabad sáv betervezésének. A
nehezített beszédtanulás miatt gyakori ismétlésre esetleg újrakezdésre is szükség lehet. Fontos
a sokoldalú megerısítés és a motiváció fenntartása.
Az oktatás folyamatában jelentıs hangsúlyt kap az írásos forma.
Hallássérült tanulók esetén a tantervben leírt cél- és követelményrendszer maximális
teljesítményként fogható fel. A gyermekek eltérı képességstruktúrája miatt az értékelés
szempontjai miatt az értékelés szempontjai között elsı helyen a tanulók önmagukhoz
viszonyított fejlıdése áll.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5
74
2

6
74
2

7
74
2

8
74
2

Cél:
Igény és érdeklıdés felkeltése és fenntartása az angol nyelv tanulása iránt.
Annak tudatosítása a tanulóban, hogy az egyén az anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát.
Idegen nyelven való megszólalás képességének kialakítása (önbizalom, bátorság).
A hétköznapi élet területein szóban és írásban való kommunikációra alkalmas nyelvtudás.
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Más országok (angol nyelvterülető) és népek életmódjával, szokásaival, társadalmával,
kultúrájával kapcsolatos ismeretnyújtás, a látókör szélesítése.
A nyelven keresztül más emberek megismerése és a másság elfogadása.
Alapvetı kulturális (gyermekirodalmi, mővészeti) ismeretek nyújtása az angol nyelvterületrıl.
A nyelvi és pszichikus képességek fejlıdése.
Nyelvi ismeretük nyújtson segítséget a számítógép használatához.
Követelmény:
− Tudja használni a tanuló a nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
− Tudjon az idegen nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat létesíteni és ezáltal
tudja értékelni más országok népeit, kultúráját.
− Kapjon ízelítıt az angol nyelvő országok kultúrájából, civilizációjából, sajátos értékeibıl,
legyen képes ezeket saját kultúrájával összehasonlítani.
− Fejlıdjenek ki olyan alapkészségek, melyek lehetıvé teszik számára nyelvtudása
továbbfejlesztését.
− Szerezzen ismereteket az angol nyelv természetérıl, ezáltal szemlélje anyanyelvét is
tágabb rendszerben.
− Gazdagodjon személyisége, nıjön önbizalma az angol nyelven való önkifejezés öröme
által.
− Nyelvtudása segítse abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.
− A kommunikáció területén:
− legyen képes az információs szakadék áthidalására, beszédét segítse nonverbális elemek
használatával,
− tudjon személyeket és tárgyakat leírni, eseményeket elmesélni képességeinek lehetı
legjobb felhasználásával,
− tudjon összehasonlításokat tenni, és azokat egyszerő nyelvi szinten megfogalmazni,
− tudjon kérdezni és válaszolni,
− tudjon információt kikeresni, győjteni és továbbítani,
− értse meg az utasításokat, tudja azokat követni és tudjon utasításokat adni,
− legyen képes szerepjátékokban részt venni,
− Az együttmőködési készség területén:
− vegyen részt páros- és csoportmunkában,
− vegyen részt életszerő feladatok tervezésében és kivitelezésében,
− Az önálló tanulási készség területén:
− tudjon szótárakat és egyéb segédanyagokat használni,
− legyen képes egyre kevesebb segítséggel dolgozni.
Tartalom:
1. Beszédszándékok
2. Fogalomkörök
3. Témakörök
Értékelés: Méltányos értékelés az egyéni képességstruktúra figyelembevételével
A gyermek felé folyamatos, pozitív szóbeli értékelés
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Szempontjai:
− beszédértés bizonyítása: rajzzal, rajzkiegészítéssel, pantomimizálással, szavakkal,
mondatértékő szavakkal, mondatokkal.
− reprodukálás: dramatikus szöveg, párbeszéd, memoriter.
− kommunikáció: motiváltság, kérdezés és válaszadás képessége, kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás szintje, érdeklıdés kifejezései.

Jelkommunikáció 7-8.
Óraszám
éves óraszám
heti óraszám

1/1

1/2

1/3

2

3

4

5

6

7
37
1

8
37
1

Általános megjegyzések:
A jelnyelv a súlyos fokban hallássérült egyének számára az egymás közötti
kommunikációban a megértés fontos eszköze. A hangos beszédet kísérı jelnyelv segítséget
nyújt a nyelvi kommunikáció közvetítésében és értelmezésében. A jelkommunikáció oktatása
a nyelvi és jelnyelvi közlések kölcsönös tolmácsolásának célját szolgálja. A nyelvi
kommunikációs alapozó szakaszt követıen, a második pedagógiai szakaszban jelenik meg.
A jelnyelvi közlések kölcsönös tolmácsolásának fontos szempontja, hogy a jelnyelv
kivitelezése kulturáltan, az adott nyelv sajátosságait figyelembe véve („nemzeti jelnyelven”),
változatos kommunikációs helyzetekben és közlési formában, a kívülálló halló közösségre is
tekintettel történjék.
A jelnyelv tömörített képi (vizuális és motoros) közléseinek más csatornákra (hangos beszéd,
írás) való lefordítása ugyanakkor támogatja a gondolkodás, a nyelvi viszonyítások és
rendszerezés képességét, a hangos beszéd, az írás, a jelnyelvi közlés közötti közlekedést.
Ezért a jelnyelvi kommunikáció fejlesztésének fontos területe a beszélt valamint írott közlési
formára való fordítás gyakorlása.
A jelnyelv oktatásának tartalmai módosításokkal igazodnak a NAT magyar nyelv és irodalom
mőveltségterület részletes követelményeihez. A konkrét nyelvi anyag kiválasztása az
anyanyelv és más tantárgyak tartalmaiból állítottuk össze.
Cél:
Nyelvi és jelnyelvi közlések kölcsönös tolmácsolási készségének fejlesztése
Nyelv és jelnyelv közötti fordítási készség kialakítása
A mindennapi élettel kapcsolatos jelkincs gyarapítása (irodalom vers, mese jelbeli
feldolgozása,)
A helyzetnek megfelelı kommunikációs eszköz és/vagy csatorna kiválasztására való
fogékonyság
A kulturált jelkommunikáció és jelelési igény
A jelelés érthetısége
Követelmény:
Tanúsítson a tanuló önismeretet, toleranciát és kommunikációs készséget a különbözı
helyzetekben
Ismerje a kommunikáció fogalmát és jelentıségét
Legyen tisztában a jelkommunikáció téri, idıbeli és mozgásos komponenseivel, percepciós
tényezıivel
Legyen tisztában a jelnyelv és a magyar nyelv közötti különbséggel
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İrizze meg és fejlessze tovább saját többcsatornás kommunikációját
Legyen képes közléseit értelmesen kifejezni jelben, beszédben és írásban
Legyen képes a fordításra a jelnyelv és az írás, olvasás, a hangos beszéd között
Legyen képes a tanultak alapján (szükség szerint) jelalkotásra
Legyen tisztában a jelkommunikáció illemtanával
Alkalmazza áttételesen más kommunikációs helyzetben is a jelkommunikáció terén
elsajátított kulturáltságot
Tartalom:
♦ A kommunikáció fogalma és a jelkommunikáció sajátosságai
♦ Kommunikációs szolgáltatások rendszere
♦ A jelkommunikáció
• A jelkommunikáció folyamata
• A jelkommunikáció feltételei
• Kommunikációs helyzetek
• Különleges kommunikációs helyzetek és módszerek
♦ A jelkommunikáció nyelvi tartalmai
• Kommunikáció
− Jelbeszéd
− Szövegalkotás
• Magyar jelnyelv
− Jelnyelvi ismeretek
− Jelolvasás és jelelt szövegértés, fordítási képesség
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Mellékletek
Klúg Péter tagintézmény 9. 10. évfolyam óraterve

SZAKISKOLA
Tanulásban akadályozott
9.
10.
ÖSSZESEN
K R K R K R ÖSZZ.

Magyar nyelv

3 1 3 1 6 2 8

Magyar nyelv

2 0 2 0 4 0 4

Magyar irodalom

2 1 2 1 4 2 6

Magyar irodalom

2 0 2 0 4 0 4

Matematika

4 1 3 2 7 3 10

Matematika

3 0 3 0 6 0 6

Történelem

2 1 2 1 4 2 6

Történelem

2 0 2 0 4 0 4

Fizika

1 1 1 1 2 2 4

Fizika

1

1

0,5

2 1 3

Kémia

1 1 1 1 2 2 4

Kémia

1 1 1

0,5

2

Biológia

1 1

4

Biológia

0,5
1,5
0,5
1,5

Földrajz

1 1 1 0 2 1 3

Földrajz

1,5

Informatika

1 1 1 1 2 2 4

Informatika

0,5
1,5
0,5
1,5

Testnevelés

2 1 2 1 4 2 6

Testnevelés

2 1 2 1 4 2 6

Osztályfınöki

1 0 1 0 2 0 2

Osztályfınöki

1 0 1 0 2 0 2

4

Angol nyelv

0 4,5

0 0 2 0 2 0 2
0 0 5 0 5 0 5
0,5
1,5
0,5
1,5

0,5
3,5

2 0

3

3 1 4

4,5

Szakmai alapozó
ismeretek.gyakorlat

0 0 5 0 5 0 5
0,5
1,5

Angol nyelv

0 0 1 1 1 1 2

0 0 0

3,5

3 1 4

0,5
2,5
0,5

Szakmai alapozó
ismeretek.gyakorlat

Gyakorlat (szakmai
elıkészítı ismeretekinformatika)
Szakmai alapozó
ismeretek-elmélet

4 1 0 0 4 1 5

4,5

Gyakorlat (szakmai
elıkészítı ismeretekinformatika)
Szakmai alapozó
ismeretek-elmélet

0 1

1,5

TANTÁRGYAK

0,5

Hallássérült
9.
10.
ÖSSZESEN
K R K R K R ÖSSZ.

1,5
2,5
0,5
1,5

TANTÁRGYAK

3 1 4

Rajz

1 0 1 0 2 0 2

Rajz

1 0 1 0 2 0 2

Pályaorientáció

2 0 0 0 2 0 2

Pályaorientáció

2 0 0 0 2 0 2

Egyéni anyanyelvi
nevelés

0 2 0 3 0 5 5

Egyéni anyanyelvi
nevelés

0 0 0 0 0 0 0

kötelezı tanórai
foglalkozás
rehabilitációs
órakeret

Együtt

31,5
55
8

4

31,5

55

27

82

4

27,5

55

41

Összesen

27,5

41

82

Együtt

27
55
13,5
27,5
13,5
27,5

Összesen

8 63

63

kötelezı tanórai
foglalkozás
rehabilitációs
órakeret
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Klúg Péter tagintézmény
A cochleáris implantáció
A cochleáris implantáció jelenleg a legmagasabb szintő hallásjavító mőtét, amivel a
hallássérült lehetıséget kap arra, hogy egy más, jobb minıségő életet élhessen és
megvalósulhasson teljes rehabilitációja.
Mikor javasolt a cochleáris implantáció?
Gyermekek esetében a cochleáris implantáció súlyos, kétoldali sensoneurális halláskárosodás
esetén javasolt akkor, ha a jól kiválasztott és beállított hallókészülék használata mellett a
beszédfejlıdés nem indul meg, vagy nem megfelelı. Az eredmények annál nagyobbak, minél
fiatalabb korban történik a mőtét.
A Szegedi Cochleáris Implantációs Program 1995-ben indult. Iskolánk azon
szurdopedagógusai kapcsolódtak be kezdettıl az implantációs team rehabilitációs
programjába, akik a korai gondozás terén megfelelı végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkeztek.
A késıbbiekben részt vettek egy Soros-project két éves munkájában, amelyet az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kara szervezett,
melynek célja volt az implantáción átesett gyermekek rehabilitációs programjának
kidolgozása és fejlıdésük nyomonkövetése, egy objektív teszt összeállítása az eredmények
mérésére.
A fejlesztés eredményességét befolyásoló tényezık
A mőtétre való kiválasztás, az életkor meghatározó faktor az eredményesség tekintetében.
A három év alatti gyermekeknél legkedvezıbbek a rehabilitációs kilátások.
A mőtét elıtt a gyermekek 3, vagy ideális esetben 6 hónapig jól beállított készüléket viseljen!
Azok a gyermekek, akiknek a mőtét elıtt már voltak hallási benyomásaik, gyorsabb fejlıdést
mutatnak.
A gyermek képességei szintén eredményt befolyásoló tényezık.
Többek között, auditív figyelme,
beszédtanulási készsége,
verbális emlékezete.
A gyermek mőtét utáni nyelvi környezete.
A szülıknek a tanácsadás során meg kell tanulni a gyermekükkel folytatandó kommunikáció
alaptörvényeit.
A szülık részérıl a segítségnyújtás várható színvonala.
A cochleáris munkacsoport összeállított egy kérdıívet. Kidolgozásakor az volt a fı szempont,
hogy a klinikák meghatározónak tekintsék a gyógypedagógusok véleményét a mőtétre való
kiválasztáskor.
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A pedagógiai eljárás szempontjai
A terapeuta feladata a szülıknek tanácsot adni a gyermekekkel kapcsolatos követendı
kommunikációs magatartásról.
A CI. mőtét után a gyermekek képesek arra, hogy felfogják a hangos beszédet, de az
implantátummal való hallást meg kell tanulni!
Ez a fejlesztés igen hosszú, idıigényes feladat. A hangingerek meghallásától a megértésükhöz
vezetı minıségi ugrás fokozatosan alakul ki, ugyanúgy, mint a gyermekek kommunikatív és
kognitív készségei. Ehhez szükség van az agykérgi beszédközpont zavartalan mőködésére.
A külföldi és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a mőtéten átesett gyermekek felénél
következik be gyors és látványos beszédfejlıdés. Az eredmények a gyermekek életkorával
fordítottan arányosak.
Mivel a gyermek a mőtét következtében már hall, így a szülıknek a halló gyermek
természetes beszédtanulásának folyamatát kell végigjárnia. Kommunikációs helyzeteket
kell teremtenie egész nap, játékos tevékenységekbe ágyazva, játékokkal, különféle
eszközökkel, képeskönyvekkel.
A három év alatti gyermekeknél a fenti módszer, az állandó otthoni természetes beszéd
elegendı a beszédfejlıdés beindításához és további fejlıdéséhez.
A legfıbb hangforrás a természetes emberi beszéd, amelynek a legfıbb jellemzıje a
dallamosság, a jó ritmus és hangsúly.
Ezt az egész napos beszédfejlesztést egészítik ki a célzott hallási gyakorlatok.
A CI-ón átesett gyermeknél a hallás attól fejlıdik, hogy megtanulja ezt az új képességet a
beszédmegértés szolgálatába állítani.
A célzott hallásnevelési eljárások tartalmazzák a hallás fokozatos elsajátításának lépéseit.
A gyakorlatokat naponta csak rövid ideig alkalmazzuk. Ha szükséges, elıször vizuálisan
mutassuk be a gyakorlatot és alkalmazzunk gyakran szerepcserét.
Felfedezés, felfigyelés: (Erber által kidolgozott fokozatok)
A beszédhang és egyéb hang felfedezése.
A gyermeknek nem kell felismernie, csak jeleznie, hogy meghallotta az adott zörejt, hangot,
szót vagy mondatot.
A hangforrások sokfélék lehetnek a hangok felfedezésekor:
Zörejek, izolált hangok, értelmetlen szótagok, szótagsorok, a gyermek neve, frázis vagy
mondat.
Teljesen egyértelmő a jelzés, ha a gyermek még nem tud beszélni, és a hangra felkapja a fejét,
vagy jelzi, hogy hallott valamit.
Nehezítést jelent, ha növeljük a távolságot, vagy halkítjuk a hangot, vagy háttérzajt
alkalmazunk.
A hangokra való felfigyelés spontán adódik a mindennapi életben. Ebben a szülı segíthet a
legjobban, megfigyelheti gyermekét, amikor felfedez egy hangot, vagy abbahagyja a
tevékenységet és keresi a hangforrást.
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Felismerés (tárgyakkal, képekkel)
1. Szupraszegmentális szint
eltérı hosszúságú beszédhangok (rövid, hosszú, egyenletes, szaggatott)
gyors, közepes, lassú tempó
hangmagasság (magas, mély, közepes, esı, emelkedı, monoton)
halk, hangos, közepes hangerı
hangsúly,
hangszín (férfi, nıi, gyerek, ismerısök)
érzelmek (azonos mondat, eltérı érzelmek, meglepetés, fájdalom, öröm, harag)
hangutánzó elemek
2. Szegmentális szint
Ling hangteszt
szótagszámban, magánhangzókban eltérı szavak,
szótagszámban azonos, magánhangzókban eltérı szavak,
egytagú szavak; mássalhangzóban eltérı, majd azonos,
szótagok, cél a mássalhangzók differenciálása (pl:só,hó, tó)
rímelı szavak felismerése (kép-gép, szál-sál),
szóvégi mássalhangzók felismerése (kés, kér, kér)
3. Diszkrimináció
Attól függıen, hogy a gyermek milyen beszédszinten van, a visszajelzés lehet kép, vagy a
gyermek megmondja, hogy mit hallott, eltérı volt-e mint az elızı, vagy vele azonos.
Pl.: Öt macit ábrázoló képet mutatunk. Elıre megtanítjuk, hogy a maci szó meghallásakor
igennel jelez. Ilyenkor kap egy képet. Minden más szónál nemet mond.
Nehezítést jelent, ha a szó, szó, a mondat, vagy a hangsor elemei hasonlóak. Pl.: szeretem a
csokit, nem szeretem a csokit, megeszem a csokit, szeretem a csokit.
Nehezítés az is, ha nagyobb számú körbıl kell választania.
4. Megértés
Ez a legmagasabb szint. Az auditív figyelés közben a gyermeknek gondolkodnia kell és olyan
verbális reakciót kell adnia, ami már nem puszta ismétlése annak, amit hallott, hanem
válaszával bizonyítania kell a feldolgozást.
Pl.: Adjon választ a feltett kérdésre!
A hallott szavak alapján válassza ki az állatokat, vagy a nem odavalókat!
Csoportosítson fıfogalom szerint!
Feleljen valaminek az ellentétével!
Fejezzen be egy megkezdett mondatot!
Történetet követı igaz-hamis állítások értékelése.
Utasítások.: 1-2-3 elembıl álló felszólítások
Szóbeli feladatok: Színezd ki azt a képet, amelyik 3. A sorban!
Körülírások: Kérem azt az állatot, amelyiknek négy lába van és vigyáz a házra.
Történet, amelyet újra kell mesélni.
Zaj-háttér (zene, zörej, beszéd) és a fenti feladatok.
Távolabbról, illetve halkabban adva a fenti feladatok.

532

A fejlesztés alapszabályai
Az implantációt követı pedagógiai rehabilitáció célja a beszédmegértés és az aktív beszéd
fejlesztése.
Minden akusztikus figyelés tartalmazza a nyelvi/akusztikus feedbach láncot, ezért mindig
adjunk lehetıséget az aktív beszédhasználatra!
A gyermek ismételje meg a hallottakat! Nagyon hamar tanulja meg, hogy ha meghall valamit,
azt ki is tudja mondani!
Bizonyos kognitív és nyelvi elıfeltételek megléte szükséges.
A kognitív feltétel azt jelenti, hogy a gyermeknek meg kell érteni a feladatot. Ezért a
fejlesztés kezdetén gyakran vizuálisan is be kell mutatni.
Nyelvi elıfeltétel azt jelenti, hogy az általunk használt nyelvet is meg kell értenie.
Az általunk használt nyelvnek szinkronban kell lenni a gyermek nyelvi szintjével. Ha nem így
van, nyelvileg egyszerősíteni kell a feladatot.
A fejlesztés témáit a gyermek környezetébıl válasszuk.
Pl.: 3 éves játékai, ruhadarabjai, könyvei, újságjai, iskoláskorban a tananyag.
Minden auditív feladatot a nyelv és az auditív készségek közötti kölcsönös kapcsolat jegyében
kell megtervezni. Erber (1988) hat beszédinger egységet határozott meg:
beszédelemek (fonémák)
szótagok,
szavak,
frázisok,
mondatok,
összefüggı társalgás.
Gyakorlatilag minden nyelvi percepciós feladat behelyezhetı valamelyik kategóriába.
Ezt kell figyelembe venni az auditív nyelvi percepció 4 szintjénél:
a felfedezésnél,
a diszkriminációnál,
a felismerésnél és a megértésnél
A terapeutának mindig figyelembe kell venni, hogy amikor begyakorolnak valamit a fonéma,
vagy a frázis szintjén, ugyanezt az egységet a komplex nyelvi környezetben is gyakorolni
kell.
A fejlesztési terv területei:
Elıször annak a felmérése, hogy milyen a gyermek állapota a rehabilitáció kezdetén.
hallásállapota,
beszédmegértése,
beszédprodukciója.
Ez az alapja a fejlesztési terv kidolgozásának.
1. Az auditív percepció fejlesztése
Felismerés: a hang jelenlétének és távollétének jelzete, zajok, zörejek és beszédhang esetén.
Auditív tudatosság: auditív jelzésekre adott rakciók.
Auditív figyelem: auditív jelzésekre, különösen a beszédre való tartósabb odafigyelés.
Távolsági hallás: hangokra való reakció távolságból.
Lokalizáció: különféle hangok lokalizációja.
Auditív asszociáció: hangok és hangforrásnak egyeztetése.
Diszkrimináció: különbözı frekvenciájú, idıtartamú és intenzitású hangok differenciálása.
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Akusztikusan hasonló szavak és hangok megkülönböztetése.
Auditív visszacsatolás: információk feldolgozása az akusztikus csatornán keresztül.
Azonosítás: annak megértése, hogy mit nevezünk meg, vagy valaminek a megnevezése.
Akusztikus emlékezet fejlesztése: különbözı hosszúságú és számú auditív ingerek megtartása,
felidézése a megfelelı sorrendben.
Auditív kiegészítés: a teljes szó vagy üzenet megértése, kiegészítése, ha egy rész hiányzik.
Auditív analízis: szavakba ágyazott fonémák és morfémák felismerése.
Auditív szintézis: izolált fonémák egyesítése szavakká.
Auditív figuraháttér: a beszélı mondanivalójának elkülönítése a háttérzajtól.
Auditív nyomonkövetés: szöveg követése könyvben, ha más hangosan olvassa, vagy társalgás
során.
Auditív feldolgozás: auditív információk egységeinek fledolgozása.
Auditív felfogás, megértés: A hallott beszéd globális jelentésének szintézise és kapcsolatba
hozása már meglévı információkkal.
2. Beszéd-nyelv fejlesztés:
A beszédfejlesztés fı módszere a globális megközelítés, amely mindig párhuzamosan halad a
hallásfejlesztéssel. A felnıttek és a gyermekek között csak akkor jön létre interakció, ha a
gyermek megélt élményeit, tapasztalatait összekapcsolják a nyelvvel.
Beszéd: szupraszegmentális jegyek észlelése,
produkciója,
beszédmotorika fejlesztés,
vokalizáció,
gagyogás,
echolália,
elsı szavak,
spontán beszéd,
Passzív, aktív szókincs fejlesztése interakciós cselekvéses helyzetben, társalgások során,
verbális emlékezet fejlesztése,
grammatikai szószerkezetek,
mondatalkotás.
Tematika:
Egyéni fejlesztési terv:
Hosszútávú fejlesztési terv.
Rövidtávú fejlesztési terv.
A diagnózisnak megfelelı egyéni terápia.
Folyamat diagnózis alkalmazása.
A fejlesztés mindig azon a szinten kezdıdik, illetve folytatódik, ahol a gyermek a fejlesztés
megkezdésekor van.
Három havonként mérések végzése, amennyiben a fejlıdés üteme nem megfelelı, a tematika
felülvizsgálása.
Az akadályozó tényezı megkeresése, korrigálása.
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Ellenırzés, értékelés módszerei:
A Soros munkacsoport által kidolgozott EARS diagnosztikai eljárás, amely a hallás és
beszédfejlıdést nyomonkövetı mérıeszköz.
Ez a tesztbattéri a zörejek meghallásától indul el, és halad a szavak illetve mondatok mind
magasabb szintő meghallásának, megértésének ellenırzéséhez.
Az elkészített magnó és videofelvételek elemzése a szülıkkel.
Félévente szókincs felmérés.
Gardner expresszív szókincsteszttel.
Peabady receptív szókincsteszttel.
Gósy Mária: mondatértési teszt.
Nyelvi fejlıdés állomásai:
Hangadás,
a hangot kommunikációra használja
a hangoknak jelentésük van,
funkcionális szavak,
szimbólikus nyelv,
konkrét és elvont,
szintaxis fejlıdése
receptív és expresszív nyelv
A tanácsadáson azt kell a szülınek megtanulni, hogy az együttes játék, a különbözı
tevékenységek, amelyben ı is részt vesz, és gyermeke beszédszintjének megfelelıen
kommentálja az eseményeket, - fejleszti legjobban gyermekét.
Olyan környezet biztosítása, amelyben fejlıdnek és megerısödnek a kommunikációs
készségek.
A kommunikációs kompetencia fejlesztése
- a megragadó és kettıs szerep módszerével, természetes beszédhelyzetek teremtésével a
központi kifejezések kialakítása, fejlesztése,
társalgási beszédszint kialakítása,
A kognitív funkciók fejlesztése:
Figyelem, megfigyelıkészség, emlékezet, gondolkodás
Alkalmazott szervezeti forma:
a) Ambuláns forma: a szülı hozza be tanácsadásra. Ez általában heti 2 óra.
b) Látogatás többségi iskolákban, tanácsadás pedagógusoknak.
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III.

SZAKISKOLAI PROGRAM
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Kozmutza Flóra székhely

Készségfejlesztı speciális szakiskola
1. A képzés szabályozásának háttere
o A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. trv. 27. (9) (10) b. (11) (12), 45§ (6), 52§ (3)
g. (16)
o A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. trv. 2.§ (1) (2) c. és 21-22 §.
o A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. trv.
o 2007:CII.tv. A szak-és felnıttképzést érintı reformprogram végrehajtásához
szükséges törvények módosítása
2. A képzés szervezésének feltételei
o A képzés szervezésének feltétele, hogy a szakképzı iskola rendelkezzék azokkal a
személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek elengedhetetlenek a kialakított program
megvalósításához.
o Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17. §-ban szabályozott
feltételekkel rendelkezı pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
A szakismeretek elméletének és gyakorlatának oktatása tanmőhelyekben és osztálytermekben
történik. A gyakorlati oktatás eszközszükségletét a helyi program tartalmazza.
A szakmai gyakorlat azon részét, amely az intézményen kívüli helyszíneken történik, más
intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együtt mőködve – megállapodásban rögzített
feltételekkel – végezhetik.(pl. Munkahelyi gyakorlat program)
3. A tanulók felvételének feltételei
A készségfejlesztı speciális szakképzésre jelentkezı tanulóknál figyelembe kell venni egyéni,
aktuális állapotukat és az adott munkatevékenységre való alkalmasságukat.
A Cs. M. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság javaslata
alapján (8. évfolyam végén) kerülhetnek az értelmileg akadályozott tanulók középfokú
oktatásba. A jelentkezési és felvételi eljárás a KIFIR rendszerben történik.
A 9-10. évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott és halmozottan sérült tanulókat oktatónevelı általános iskola 1-8. évfolyamának készült tanterv koncepcionális és tartalmi
folytatása. A 9-10. évfolyamot azért tekintjük a szakképzés elıkészítésének, mert általános
mőveltségi és praktikus ismereteket közvetítı tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a
gyakorlati évfolyamokra való felkészítést.
Azok a fiatalok, akik eredményesen befejezték a 10. évfolyamot, tanulmányaikat a szakiskola
gyakorlati –szakképzı- évfolyamain folytathatják. A helyi tantervünk az Önálló életkezdésre
felkészítés – szakképzés 2 évfolyam, szakma oktatásának módszerét tartalmazza.
Itt a szakma tanítása mellett, megváltozott arányban folytatódik a mőveltségi és gyakorlati
ismereteket közvetítı képzés.
4. A képzés célja, szakmai követelmények
A program alapvetıen az olyan készségek kialakítását tőzi ki célul, amelyek a
mindennapi élet gyakorlati készségeinek használatával képessé teszi a tanulókat
kiscsoportos lakóotthonban vagy önálló lakrész birtokában, napköziben való
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foglalkoztatással illetve védımunkahelyi munkával, személyre szabott feltételekkel
viszonylag önálló életet élni.
o Az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez
szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a késıbbi rehabilitációs
illetve védett munkahelyeken történı munkavégzés képességének elısegítésére.
o Olyan egyszerő szakmai tevékenységek alapjainak elsajátíttatása, ami a rehabilitációs
és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható.
o Felkészítés a családi körben is végezhetı bedolgozói munka végzésére, ami a
fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelımunkában való
részvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti
elı.
o Felkészítés arra, hogy irányítással egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatokat
elvégezzen Támogatott Foglalkoztatás keretein belül
o Váljon alkalmassá a huzamosabb, kitartó munkavégzésre.
o Testi fejlıdésüket, higiénés kultúrájuk erısítése
5. Képzési idı
9-10. évfolyam
11-12. évfolyam

elıkészítı szakiskola (megszilárdító szakasz)
szakképzési évfolyam (elmélyítı szakasz)

6. A képzés fejlesztési területei
A 9-10. évfolyamon a kötelezı óraszám tartalmazza a kötött és a szabadon tervezhetı órákat,
ezek belsı tartalma kerül a mőveltségi területek alá. Mikor a területek százalékos arányaira
tett ajánlás összehasonlításra kerül a helyi tantervben lévı százalékos arányokkal, fontos
megállapítani: ezen a két évfolyamon a mőveltségi területek a helyi tantervben tartalmi
átalakítást, és fıleg tartalmi egyszerősítést jelentenek. A Szakmai elıkészítı ismeretek,
Szociális munkatevékenységek és az Életvitel és gondozási ismeretek elnevezéső
tantárgyakban szakmai elıkészítés, szakmai alapozó oktatás történik. Tulajdonképpen itt
kezdıdik el az értelmileg akadályozott tanuló középfokú képzése, noha ezen a két évfolyamon
tanított ismeretek és gyakorlatok teljes kontinuitást jelentenek az általános iskolai tantervvel.
A 9. és 10. évfolyam rehabilitációs órákat és egyéni fejlesztést kap a törvényben elıírt
százalékos arányban, a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelı tartalommal. (Logopédia,
gyógytestnevelés, úszás, egyéni korrekciók.) A kötelezı délutáni foglalkozások után, szakköri
foglalkozások keretében, vagy a délután folytatásaként sport, zenei, mővészeti, számítógépes
és egyéb foglalkozásokra nyílik lehetıség.
Fejélesztési területek:
o
o
o
o
o

anyanyelv és kommunikáció
természeti környezet
társadalmi környezet
életvitel és gyakorlati ismeretek
testnevelés

A szabadon tervezhetı órák felhasználása:
A tantestület határozata alapján a 9-10. évfolyamon: 1-1 órával megnövelve az életvitel és
gondozási ismeretek és a testnevelés órák száma.

538

7. A 2003-as költségvetésrıl szóló LXII tv. alapján kötelezı óraszámcsökkentéssel
fokozatosan bevezetésre kerülı

ÓRATERV
a szakiskola 9.-10.évfolyam számára
Tantárgyak

Óraszámok
9. évfolyam

10. évfolyam

olvasás-írás

4

4

társadalmi ismeretek és
gyakorlatok
számolás-mérés

2

2

2,5
(-0,5)
2
(-1)
5
(-1)
4

2,5
(-0,5)
2
(-1)
5
(-1)
4

ábrázolás-alakítás

2

2

ének-zene

1

1

testnevelés

3

3

környezet-és egészségvédelem

2

2

27,5

27,5

szakmai elıkészítı ismeretek
életvitel és gondozási
ismeretek
szociális munkatevékenység

kötelezı óraszám

Óraszámcsökkentés: heti 2,5 óra 2003/2004-tıl fokozatos bevezetéssel a nevelıtestület
döntése alapján:
o Számolás mérés elemei
- 0,5 óra
o Szakmai elıkészítı ismeretek:
-1 óra
o Életvitel és gondozási ismeretek: - 1 óra
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8. Az egyes tantárgyak cél, feladat és követelményrendszere:

Megszilárdító szakasz: 9-10.
Olvasás- írás elemei
Cél
Segítse elı a külvilág írott
információi közötti
tájékozódáshoz szükséges
képességek kialakítását.
Adjon lehetıséget a
megszerzett ismeretek önálló
alkalmazására, a hétköznapi
életben történı
felhasználására.
Fejlessze a
tömegkommunikációs
képességeket.

Feladat
Az olvasás-és íráskészség
folyamatos fejlesztése.
A környezetben való
eligazodás elısegítése, a
döntések és a segítségkérés
szükségességének
felmérése, lehetıségeinek
alkalmazása.
Az olvasás és írás, mint
információszerzés és
átadás, természetes módon
jelenjen meg a tanuló
mindennapi tevékenységei
során.

Követelmény
9. évfolyam
•
Egyéni képességeinek
megfelelıen használja
szóban és írásban a saját
személyi adatait.
•

Tudjon önállóan
tájékozódni térben és
idıben.

•

Tudjon bıvített
mondatban ok –okozati
összefüggéseket, idıbeli
viszonyokat
megfogalmazni.

•

Legyen képes néhány
mondatban az élményeirıl
beszámolni.

10. évfolyam
•
Használja az elsajátított
olvasási technikát
információszerzésre, a
szabadidı eltöltésére és a
hétköznapi életben adódó
problémák megoldására.
•

Az elért íráskészségnek
megfelelıen használja az
elsajátított technikát.
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Környezet-és egészségvédelem
Cél

Feladat

Követelmény

A tantárgy tanítása során
megszerzett természeti és
egészségügyi ismeretek
bıvítésével olyan
jártasságokat, készségeket és
magatartásmódokat alakítson
ki, melynek birtokában
lehetıvé válik, hogy a fiatalok
képességeikkel összhangban
álló, kiegyensúlyozott emberi
életet éljenek.

A fiatalok számára a
természeti környezetrıl
szerzett ismeretek körének
bıvítése új fogalmakkal,
összefüggésekkel melyek
felnıtt, mindennapi
életükben szükségesek és
hasznosíthatók.

9. évfolyam végén
•
Egyéni fejlettségi
szintjüknek megfelelıen
jussanak el az önállóság
megfelelı fokára az
egészségügyi ismeretek
alkalmazásával.
•
Ismerjék testük
mőködését, betegségre
utaló jelzéseit, tudják
kezelni az adódó
problémákat és használják
az intézményrendszert.

A megismerı tevékenység
fejlesztésének,
különösképpen a gyakorlati
életben szükséges
összefüggések
megláttatásának és
10. évfolyam végén
megértésének segítése.
•
Egyéni igényeiknek
megfelelıen ismerjék a
A természet és az ember
nemek közti
kapcsolata, az abból
különbségeket,
levonható gyakorlati
szerezzenek ismereteket a
tennivalók tudatosítása.
szexuális életrıl.
•
Alakuljon ki
Feladattudatuk,
környezet-és
felelısségérzékük
természetkímélı
fejlesztése.
életmódjuk,
lehetıségükhöz mérten
A kultúrált magatartás és
aktívan vegyenek részt
az egészséges életmód
környezetük
szokásainak erısítése.
megóvásában.
•
Ismerjék meg az ember
A természeti és társadalmi
természeti erıkkel vívott
környezet iránti esztétikai
küzdelmét.
fogékonyságuk fejlesztése.

541

Számolás – mérés elemei
Cél

Feladat

Követelmény

A mőveletek végzésével
segítse elı a fogalmi
gondolkodás fejlıdését!
Fejlessze mindazokat a
képességeket, melyek
közvetlen segítséget adnak a
mindennapi
élethelyzetekben!
Begyakorolt ismeretei
segítsék szocializációját!

Idıbeli tájékozódás
fejlesztése, idıtartamok
közti összefüggések
gyakoroltatása. Változások
felismertetése,
megnevezése.
Óraismeret:
idıpontok meghatározása
(egészóra, félóra)
idıtartam meghatározása
(egy évvel ezelıtt, egy év
múlva stb.)
Számkör bıvitése 100 – ig
Tizes halmazok
létrehozása, ezekbıl 100
kirakása
Teljes kétjegyő számok
megismertetése
Mőveletek végzése:
Kerek tízesekkel
Tízesátlépéshez nem
vezetı egy – és kétjegyő
számokkal.
Mérési gyakorlatok:
A különbözı típusú
mérésekhez megfelelı
mérıeszköz, mértékegység
meghatározása.
Mérıeszközök
használatának
gyakoroltatása.
Pénzérmék felismerése,
megnevezése 100 – as
körben. Értékük
összehasonlítása, összegek
kiszámolása.

9. osztály
• Egyre nagyobb önállósággal
végezzen alapvetı számtani
mőveleteket konkrét
cselekvéssel!
• Önállóan figyelje meg,
ismerje fel, nevezze meg a
változásokat: év, évszakok,
hónapok, napok, napszakok,
naptár, ünnepnapok
tekintetében!
• Idıbeli tájékozódása váljon
egyre önállóbbá!
• Mérésekhez önállóan
válassza ki a megfelelı
mérıeszközt, segítséggel
mérjen pontosan!
10. osztály
• Tudjon 100 – as körben
pénzt megszámolni! Tegyen
különbséget a pénz értéke
és darabszáma között.
• Ismerje a pénz értékét,
tudjon különbséget tenni
szükséges és luxuscikkek
• között
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Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Cél
Bıvítse a tanulók azon
ismereteit, melyek elısegítik
a társadalomba való
beilleszkedést.
Nyújtson olyan gyakorlati
ismereteket, melyek
megkönnyítik a tanulónak a
környezeti és társadalmi
elvárásoknak való
megfelelést.
A tanulót képességeinek
függvényében készítse fel a
felnıtt életre.

Feladat

Követelmény

Gyakorlati ismeretek
nyújtása, a megtapasztalás
lehetıségének biztosítása a
szolgáltató és
közintézmények
használatában.
A mindennapi életben az
együttéléshez szükséges
viselkedési és magatartási
formák gyakoroltatása.
Társadalomban történı
eligazodásuk elısegítése, a
köznapi életben adódó
helyes cselekvése
gyakoroltatása
(látogatások,
helyzetgyakorlatok,
szituációs játékok)
Önismeret: reális énkép
kialakítása
Az erejüket meghaladó
feladatokban a
segítségkérés
lehetıségeinek és
módjainak megtanítása.

9. évfolyam végén
•
Képességinek
megfelelıen ismerje és
használja saját személyi
adatait, közvetlen
környezetérıl legyenek
információi.
•
Fokozódó önállósággal
vegyen részt a
közlekedésben, szabályok
betartásában.
•
Ismerje a legfontosabb
ünnepeket, azok
jelentıségét, a hozzá
kapcsolódó szokásokat,
alkalmazza a tanult
viselkedési formákat.
10. évfolyam végén
•
Legyen tájékozott a
szolgáltató és
közintézmények között,
ismerje és egyre nagyobb
önállósággal vegye igénybe
szolgáltatásaikat!
•
Alakuljon ki igénye a
szabadidı hasznos és
kulturált eltöltésre!
•
Baráti, szerelmi
kapcsolataiban alkalmazza a
helyes magatartási és
viselkedési formákat.
Legyenek ismeretei a helyes
szexuális életrıl.
•
Legyenek ismeretei saját
értékeirıl, lehetıségeirıl,
jövendı
munkalehetıségeirıl!
•
Legyenek elemi ismeretei
a pénz beosztásáról, és
segítséggel vegye igénybe a
segítı szervezeteket!
Legyenek elemi földrajzi ismeretei
Magyarországról, és a ország, haza
fogalmáról!
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Életvitel és gondozási ismeretek
Cél
Fejlessze tovább az alapfokú
képzés során kialakított
kognitív, motoros és érzelmi
funkciókat.
Növelje a tanulók
szocializáltsági szintjét.
Javítsa a társadalmi és
természeti környezethez való
alkalmazkodó képességet.
Rögzítsen olyan szociális
motívumokat, képességeket és
szokásrendszereket, amelyek a
tanulók viselkedésében,
magatartásában, attitődjében
mérhetı.
Növelje a fiatalok
esélyegyenlıségét, a
társadalmi élet minden
területén, a munkavégzı és
szociális képességek
gyakoroltatásával.

Feladat

Követelmény

Az alapfokú oktatás során 9.évfolyam végén
megszerzett ismeretek
•
Ismerje fel, mutassa
gyakoroltatásával az
meg, nevezze meg a
önállóság elérése, az
háztartási munkához,
életviteli, gondozási,
konyhai
háztartási
tevékenységekhez,
tevékenységekben.
kertgondozáshoz használt
A különbözı anyagok
eszközöket, szerszámokat,
megmunkálásakor
egyszerő gépeket.
megismert technikák
•
Fokozódó önállósággal
alkalmazása,
balesetmentesen használja
munkadarabok
azokat.
készítésénél.
•
Legyen képes
Konkrét helyzetekben, a
természetes alapanyagok
házimunkában való
megmunkálásával
folyamatos részvétel.
munkadarab készítésére.
Egyre kevesebb irányítás
•
Tudjon irányítás
mellett, egyszerő ételek
mellett házimunkát
elkészítése.
végezni.
Jellemvonások
megerısítése, rögzítése,
mint a pontosság, a
10.évfolyam végén
rendszeretet, embertársak •
Legyen képes a
megbecsülése.
környezet felszólítás
Higiénikus szokások
nélküli rendbe tételére.
alkalmazása a
•
Váljon alkalmassá a
háztartásban, és a
ruházat önálló
piktogramok jelzésének
gondozására, legyen
figyelembevétele, a ruhák
igényes megjelenésére.
gondozásánál.
•
Legyen képes fejlıdési
tempójához. igazított
önálló munkavégzésre.
•
Tudjon egyszerő
ételeket elkészíteni,
begyakorolt konyhai
mőveleteket különbözı
helyzetekben.
•
Ismerjen rá a tanult
piktogramokra, a
háztartási, gondozási
tevékenységei során tudja
alkalmazni azokat.
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Ábrázolás-alakítás
Cél

Feladat

az alapozó idıszakban
szerzett tantárgyi ismeretek
továbbfejlesztése. Fejlessze
személyiségüket, elısegítve
ezzel szocializációjukat.
Tudjon munkamegosztásban
tevékenykedni.

Fejlessze tovább a
tanulóknak azt a
képességét, hogy
tevékenységükre minél
hosszabb ideig tudjanak
figyelni, koordináltan
cselekedni, az elkezdett
feladatot befejezni.
Fejlessze motivációjukat a
munkavégzés iránt.

Követelmény
9. évfolyam végén
•
Találjon örömet az
alkotásban, tudja becsülni
társai munkáját is.
10. évfolyam végén
•
Egyre nagyobb
önállósággal ismerjen fel
néhány népszokást.
Legyen elemi szintő
ismerete mővészeti
alkotásokról.
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Ének-zene
Cél

Feladat

Követelmény

9. évfolyam végén
Segítse elı az alapképzés
Népdalok
•
Legyen
során elsajátított elemi zenei
magyar dalok tanulása,
együttmőködı
a
ismeretek
magyar táncok (kétlépéses
daltanulásban
továbbfejlesztését.
csárdás)
•
Vegyen részt a
más népek dalai
Járuljon hozzá a
táncban, utánozza a
harmonikus személyiség
Ünnepkörök dalai
lépéseket.
kialakulásához a közös
családi, egyházi,
társadalmi ünnepek dalai
éneklés, zenélés és
•
Tudjon dalokat
zenehallgatás során.
nemzeti ünnepek dalai
ünnephez társítani.
Bıvítse a dalkincset.
Tánc- és dramatikus játék
•
Ismerje fel és
Fejlessze a hallás- és
népi játékok (sportszerő
énekelje a Himnuszt és a
népi játékok)
ritmusérzéket.
Szózatot.
Járuljon hozzá a tánctudás
táncok
•
Értse a népi játék
(gyermeklakodalmas)
fejlıdéséhez.
szabályait.
Ritmus és hallásfejlesztés
ritmikai- és dinamikai
10. évfolyam végén
gyakorlatok
•
Vegyen részt a közös
tempóérzékeltetı
táncban.
gyakorlatok
•
Tudjon
ritmushangszerek
képességeihez mérten
használata
pontosan, szépen énekelni.
hang- és hallásfejlesztés
•
Tudjon dallamosan,
Zenehallgatás
helyes ritmusban énekelni.
népdal
•
Ismerje és használja
mődal
a ritmushangszereket.
tánczene hallgatása
•
Hallgasson
dallamok, dallamrészletek
figyelmesen zenét.
felismerése
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Testnevelés
Cél
Növelje az elemi
munkavégzéshez szükséges
fizikai erıt.
Alkalmazza önállóan a
megtanult, begyakorolt
testhelyzeteket, gimnasztikai
formájú gyakorlatokat, elemi
mozgássorokat képességük
szerint.

Járuljon hozzá, hogy legyen
igénye a mindennapos
testmozgásra.
Segítse elı a társadalmi
habilitációját.

Feladat
A tornaszerek rendeltetésszerő
alkalmazása önállóan.
A növekvı elem-és ütemszámú
ciklikus mozgássorok irányítás
melletti elsajátítása.

A sportjátékok egyszerő
játékszabályainak egyre
önállóbb alkalmazása.
A testi fejlıdés zavarainak
korrekciójához való
hozzájárulás a helyi
lehetıségekhez igazodó
terápiás eljárások
alkalmazásával.

Követelmény
9. évfolyam végén
•
Tudja a saját
testéhez viszonyítva
a tornaszerek,
tárgyak helyzetét
megmutatni,
lehetıség szerint
szóban is
megfogalmazni.
•
Legyen képes
mozgásának
ritmusát,
dinamikáját és
kifejezıerejét
szabályozni.
•
Tudjon
gimnasztikai
alapformákat
összekapcsolni és
irányítás mellett a
mozdulatsort
folyamatosan
végezni.
•
Mellúszással
képes legyen 20-25
métert leúszni.
10. évfolyam végén
•
Irányítás mellett
tudja testtartását és
légzésének ritmusát
összehangolni.
•
A
labdabiztonságot a
sportjátékok során
alkalmazni.
•
Gyorsúszás kar,
lábtempójának
megismerése,
mellúszással táv
úszása.
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Szakmai elıkészítı ismeretek
Cél

Feladat

Alakítsa ki a kitartó, folyamatos,
korlátozottan önálló
munkavégzéshez szükséges
készségeket, képességeket.

Olyan új munkafolyamatok
megismertetése, gyakoroltatása,
amelyek a szövési és háztartási
munkák alapjait képezik.

Alakítson ki olyan
személyiségjegyeket (feladattudat,
kitartás, együttmőködı készség,
önellenırzı képesség), amelyek
segítik a késıbbi eredményes
szocializálódásukat.

A felhasznált anyagok, és
alakításukhoz szükséges
eszközök megismertetése,
balesetmentes és célszerő,
készségszintő eszközhasználata.

Ösztönözzön arra, hogy az általa
vagy közös tevékenység által
készített munkadarabokat,
tárgyakat használja fel környezete
díszítésére, örömszerzésre,
ajándékozásra.
Ismertesse meg a háztartásban és a
szövésnél használt eszközöket,
azok helyes használatát, a
felhasznált anyagok tulajdonságait.
Elemi szükségleteinek kielégítésére
használja fel a háztartási ismereteit.

Fejlessze együttmőködı
készségüket, feladattudatukat,
kitartásukat.

Követelmény
9. évfolyam végén
Irányítással vegyen
részt az alapvetı
háztartási és szövési
munkákban, legyen
képes a megismert
munkafázisok elemi
szintő elsajátítására.
Munkáit növekvı
idıtartamban, egyre
nagyobb érdeklıdéssel
végezze.
Vegye észre és jelezze
a hibákat.
Tudja irányítás mellett
megtervezni és
megvalósítani
elképeléseit.
10. évfolyam végén
Kevés segítséggel
készítsen egy-egy
munkadarabot korábbi
ismereteinek
felhasználásával.
Kevés segítséggel
végezzen egy-egy
munkafázist
háztartástani
ismeretinek
alkalmazásával.
Legyen képes
huzamosabb ideig – 34 órán át – felnıtt
irányításával
folyamatosan
dolgozni.
Legyen képes
esztétikus, pontos
munkadarabok
készítésére.
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Szociális munkatevékenység
Cél
Egyszerő munkamőveletek
megismertetése.
A különbözı tevékenységi
formák részfeladatainak
elvégzéséhez szükséges
képességek kialakítása.
Az elsajátított munkafázisok
folyamatos gyakoroltatásával
járuljon hozzá a tanulók önálló
munkavégzési képességének
alakításához.
A kitartó, folyamatos
munkavégzésre való
alkalmasság képességének
kialakítása a tanulók
adottságaihoz mérten.
Az önértékelési képesség,
speciális jellegő kommunikációs
képesség fejlesztése

Feladat
Ismerje meg a részfeladatok
technológiáját, a részfeladatok
kapcsolatát.
Ismerje meg és alkalmazza a
higiénés és egészségvédelmi
szabályokat.
Válasszon ki eszközöket,
szerszámokat.

Követelmény
9. évfolyam végén
Legyen képes egyes
tevékenységek
munkafolyamatain belül
a részfeladatok önálló
összekapcsolására.
Tevékenységéhez a
megfelelı szerszámokat
önállóan válassza ki.

Használja rendeltetésszerően a A balesetvédelmi
szerszámokat.
szabályokat alkalmazza,
s azt társaitól követelje
Több részfeladatot kapcsoljon meg.
össze.
A higiénés és
Vegye észre a hibákat és
egészségvédelmi
jelezze.
szokásokat megfelelıen
alkalmazza.
Ismerje fel a változásokat.
10. évfolyam végén
Teremtsen munkakapcsolatot. Legyen képes 4-5 óra
hosszat felnıtt
irányításával
folyamatosan dolgozni.
Legyen toleráns társai
eltérı
személyiségjegyeit,
munkaképességét
illetıen.
Legyen képes önmaga
munkájának elemi szintő
megítélésére.
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ÓRATERV
a szakiskola 11.-12., szakképzı évfolyamai számára
tantárgyak

Az évfolyamok óraszámai
11.

12.

anyanyelv és kommunikáció

2

2

társadalmi ismeretek és
gyakorlatok
számolás – mérés

1

1

1

1

életvitel és gondozási
ismeretek
környezet-és
egészségvédelem
szakmai ismeretek és
gyakorlatok
testnevelés

1

1

1

1

4
20 (+20)
2

4
20 (+20)
2

32

32

kötelezı óraszám

Nem kötelezı, választható órakeret felhasználása szakiskolánkban
ÓRA/HÉT
osztály

KÖTELEZİ
52.§.3

VÁLASZTHATÓ
52.§.7

9.

27,5

45 %

12.375

10.

27,5

45 %

12.375

11.

30

5%

1.5

12.

30

5%

1.5

A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások idıkeretének felhasználása
szakiskolánkban
A 2004/2005-ös tanévben indult elıször 12. évfolyam! Részletes szakképzési tematika külön
kötetben!
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Összesített órakeret
KÉSZSÉGFEJLESZTİ SPECIÁLIS SZAKISKOLA
ÓRA/HÉT

osztály
9.
10.
I/11.
I/11.
Összesen:

KÖTELEZİ
52.§.3

VÁLASZTHATÓ
52.§.7

45 %
45 %
5%
5%

27.5
27.5
30
30
115

ÓRA/HÉT
osztály

KÖTELEZİ
52.§.3

9.
10.
11.
12.
összes

27,5
27,5
30
30
115

12.375
12.375
1.5
1.5
27.75

REHABILITÁCIÓ
52.§.6
15 %
4.125
4.125
4.5
4.5
17.25

REHABILITÁCIÓ
52.§.6
15 %
4,125
4,125
4,5
4,5
17,25

A készségfejlesztı speciális szakiskolában a gyakorlati évfolyamokon jelenik meg
karakteresen az eltérés a NAT mőveltségi területeinek százalékos aránya, belsı tartalma és a
helyi tanterv között. A rehabilitációs órák adják a Mővészetek elnevezéső mőveltségi
területet, ezt indokolja a tanulók szükséglete, képessége és az intézmény lehetısége.
(Mőhelyek, kemencék kerámiához, tőzzománchoz, kendıfestéshez, zeneterem, mozgásterem
stb.) Az elméleti órák is praktikus ismereteket közvetítenek, szükség szerint cselekvésbe
ágyazottan. A gyakorlati tantárgyak pedig a tanított szakmákat jelentik. A pályaorientációs
feladat végsı teljesítése: Az arra alkalmas tanulók különbözı külsı munkahelyeket
kipróbálva dolgozni járnak a habilitációs munkavégzés tantárgy keretében a Munkahelyi
Gyakorlat projekt keretében.

Külsı munkahelyeink:
o DÉLVIRÁG Kertészet
o Kovács Küry Idısek Otthona
o TESCO áruház
o Jó Étvágyat Kft
o Erzsébet Kórház
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Szakképzési tematika értelmileg akadályozottak
készségfejlesztı speciális szakiskolája
szakképzı évfolyamaira
(11.-12. évfolyam)
életkezdésre való felkészítés
egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatok
Szakképzési tematikánkat a Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztı speciális Szakiskola akkreditált szakképzési programját vettük alapul a helyi
sajátosságok figyelembevétele mellett.

JOGI ALAPOK:
•
•
•

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 27. (9) (10) b. (11) (12), 45§ (6), 52§ (3) g.
(16).
A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. tv. 2.§ (1) (2) c. és 21-22 §.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. tv.

A KÉPZÉS CÉLJA:
•
•
•
•
•
•

Az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez
szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a késıbbi rehabilitációs
illetve védett munkahelyeken történı munkavégzés képességének elısegítésére.
Olyan egyszerő szakmai tevékenységek alapjainak elsajátíttatása, ami a rehabilitációs és
védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható.
Felkészítés a családi körben is végezhetı bedolgozói munka végzésére, ami a fogyatékos
ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelımunkában való részvételét, ezzel
együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti elı.
Felkészítés arra, hogy irányítással egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatokat
elvégezzen Támogatott Foglalkoztatás keretein belül
Váljon alkalmassá a huzamosabb, kitartó munkavégzésre.

A KÉPZÉS SPECIÁLIS SAJÁTOSSÁGAI:
•
•
•
•

Minimális elméleti ismeretet igénylı tevékenység elsısorban tevékenységbe ágyazott
ismeretszerzéssel történı elsajátíttatása.
Folyamatos szoktatás a termelımunkában megszokott munkaidı szerinti terheléshez,
figyelembe véve az értelmileg akadályozott személyiség tőrıképességét és az egyes
sajátos nevelési igényő fiatalok egyéni terhelhetıségét.
Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése.
Az egyéni képességek figyelembe vételével történı differenciált fejlesztés.

552

•
•

A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú
fejlesztés gyógypedagógus irányításával és a nevelımunkát segítı szakember aktív
részvételével.
Munkavégzéshez szükséges alapvetı szakmai ismeretek elsajátíttatása.

A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVİ SZEMÉLYEK:
A Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság
(Szeged, Bal fasor 1-3.) jogerıs szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényt tekintve
értelmileg akadályozottak intézményeibe utalt (középsúlyosan értelmi fogyatékos) fiatalok,
akik a készségfejlesztı speciális szakiskola közismereti anyagot, illetve pályaorientációs
tananyagot az ajánlott kerettanterv szerint (Fogyatékos Tanulók tantervi Irányelvei) oktató 910. évfolyamát eredményesen befejezték és a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró
tényezı nem áll fenn.

A BESZÁMOLÁS RENDJE A SZAKMAI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRİL:
Gyakorlati vizsga szakmai modulonként (szövés, háztartástan) történik. A szakmai
követelmények elsajátításáról a képzési folyamat során megszerzett tudása alapján adnak
számot a végzıs tanulók a szakiskolai munkaközösség által összeállított vizsga és
beszámoltatási tematika alapján. Szövés modul esetében a végzés évében a gyakorlati
tevékenység során önállóan elkészített munkadarab minısége is beszámít az értékelésbe. A
minısítést az oktató team végzi. (Az értelmileg akadályozott tanuló korlátai miatt írásbeli és
szóbeli elméleti vizsgát tenni általában nem képes, ezért csak gyakorlati vizsgát tesz.)

KÉPZÉSI IDİ:
2 év szakképzési évfolyamon (11. és 12. évfolyam)
A KÉPZÉSRİL KIADOTT BIZONYÍTVÁNY:
Bizonyítvány speciális szakiskolai tanulók részére: A. Tü. 330. r. sz.
Speciális szakiskolai vizsgabizonyítvány: A. Tü. 331. r. sz.
A képzı intézmény minısíti a végzett tanuló szakmai felkészültségét.
A képzés befejeztével a minısítést a bizonyítvány jegyzet rovatába vezetjük be.
A minısítés fokozatai:
- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- megfelelt
- gyengén felelt meg
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A gyakorlati képzésben részt vett minısítés a követelmények teljesítésének képtelensége
esetén kerül bejegyzésre a képzésben aktívan résztvevı, de a követelményeket teljesíteni nem
képes értelmileg akadályozott fiatal minısítésébe.
A szakmai gyakorlat:
Az összefüggı gyakorlat célja annak bemutatása, hogy a tanuló az elsajátított szakmai
ismereteket az önállóság és minıség milyen fokán érte el. A sajátos nevelési igény miatt az
értelmileg akadályozott tanuló az összefüggı gyakorlatot a szakképzés elsı évfolyamának
végén még nem minden esetben képes teljesíteni. Az elsajátítás mértéke a képzés befejezésére
lesz olyan mértékő, amely lehetıvé teszi felügyelet mellett a viszonylag önálló munkavégzést.
Az értelmileg akadályozott szakiskolai tanuló OKJ-s vizsgát nem tesz, ezért a második
gyakorlati évfolyam végén a mindenkori tanév rendje szerinti utolsó tanítási naptól a tanév
utolsó tanítási napjáig célszerő a gyakorlatot megszervezni. A gyakorlat idején folyamatosan
6 hétig, összefüggıen legalább napi 4 órában törekedni kell a minél önállóbb munkavégzésre.
Összesített éves óraszám
elméleti órák:

heti:

8 óra

szakmai elmélet és gyakorlati órák:
rehabilitációs óra:

heti:

évi:

heti:
4.5 óra

24 óra
évi:

296 óra

évi:

888 óra

166.5 óra

A rehabilitációs órakeretet a terápiás (beszéd, mozgás) foglalkozásokra fordítjuk .
A szabadon felhasználható órát a mindennapos testnevelésre fordítjuk.
(Megjegyzés: az értelmileg akadályozott fiatalok elméleti ismeretszerzése a közismereti
szakterület kivételével rendkívül gyenge hatékonyságú, így a szakma kevés elméleti
ismeretének javarészét is a gyakorlati tevékenység során sajátítja el a tanuló.)
Személyi feltételek:
A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. Tv. 17.§ (1) (2) (3) (4) bek. szerint a 17.§ (1) szerint
szervezett képzés esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 30.§ (11) (12) szerinti
képesítés. AKT 1. sz. melléklete lehetıséget ad a „Nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı
alkalmazottak” 3. pontja szerint csoportonként egy fı asszisztens alkalmazására.

Tárgyi feltételek:
• A képzés biztosításának megfelelı jól megvilágított, az egészségügyi és higiéniai
feltételeknek is megfelelı szaktanterem vagy tanmőhely.
• Öltözködést, tisztálkodást /helyben legalább meleg vizes kézmosást/, WC-t biztosító
elhelyezés. Tanulók kényelmes és egészséges munkavégzését lehetıvé tevı munkaasztal és
ülı alkalmatosság.
• Az anyagokat és munkadarabokat megfelelıen tároló raktárhelyiség, illetve a raktározásra
alkalmas polc, szekrények.
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ÓRATERV
A KÉZSÉFEJLESZTİ SPECÁLIS SZAKISKOLA SZÁMÁRA
Tantárgyak

Évfolyamok
11.
12.

Anyanyelv és kommunikáció

2

2

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok

1

1

Számolás-mérés

1

1

Életvitel és gondozási ismeretek

1

1

Környezet- és egészségvédelem

1

1

Testnevelés

2

2

4
20 (+20)

4
20 (+20)

32

32

Szakmai elmélet
Szakmai gyakorlat

Kötelezı óraszám
Rehabilitációs órakeret:4,5 óra
Nem kötelezı órakeret:1,5 óra
A szakmai gyakorlati órákat csoportbontással tartjuk!
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Tantárgy: Anyanyelv és kommunikáció/ Szakképzés 1.-2.
Cél

Feladat

Követelmény

Tartsa be a felnıttekre vonatkozó viselkedési
normákat, feladatait pontosan, felelısséggel
végezze el.
Fejlıdjön beszéd- és szövegértése a
külvilággal
való
kapcsolatok
javítása
érdekében.
Fejlıdjön önkifejezési képessége.
Tudjon segítséget kérni a megfelelı
személytıl.

Figyelemfelkeltés, a környezetbıl származó
feldolgozható információk felismerésére.
A társas nyelvi magatartás megtanulása.
A megszerzett ismeretek gyakorlása az egyéni
képességek
és
készségek
figyelembe
vételével.
A szándék és akarati megnyilvánulásoknak
megfelelı kommunikálásra való képesség
kialakítása.

Tudjon
a
különféle
élethelyzetekben
megfelelıen kommunikálni, sajátítsa el a
társalgási stílust (udvariasság, tolerancia és
határai).
Ismerje a napi aktuális eseményeket, arról
tudjon beszámolni és véleményt alkotni a
média alapján (következtetés, ítéletalkotás).

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.
Tankönyv, taneszköz:
Tankönyv, prospektusok, őrlapok és nyomtatványok.

Óraszámok
heti
évi

11. évfolyam
2 óra
74 óra

12.évfolyam
2 óra
74 óra
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Tananyag
Szakképzés 1.
1. Témakör: Kommunikációs gyakorlatok

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Beszédgyakorlatok /hangsúly, mondat- és
szövegfonetika/

Beszélgetés, felolvasás, mővek Szerzı, vers, próza, hangsúly,
artikuláció, monoton beszéd.
elıadása.

Nyelvi fejlettségének
megfelelıen tudjon verset,
prózát mondani.

Kommunikációs gyakorlatok:
 mindennapi társas
érintkezés
 kulturált vita
 konfliktushelyzetek
megoldása

Játékok, szituációs
gyakorlatok, beszélgetés,
dramatizálás.

A helyzeteknek megfelelıen
tudja alkalmazni az
illemszabályokat.
Legyen képes elfogadni
mások véleményét.

Mondatalkotás képek segítségével

Szókincsbıvítés, csoportosítás, Szó, mondatfajták, mondat.
beszélgetés.

Az adott szituációhoz
kapcsolódó fogalmak.

Tudjon összefüggıen
mondatot alkotni.

557

2. Témakör: Olvasás-írás technika fejlesztése

Tananyag

Olvasástechnika, olvasásértés fejlesztése

Tanulói tevékenység

Óraszám: 48

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Szavak, mondatok olvasása,
értelmezése.
Olvasmányok olvasása, közös
értelmezése.
Szavak keresése mondatokban,
szövegben.
Újság, programfüzet olvasása,
értelmezése.

Mondatfajták, írásjelek.

Képességeinek megfelelıen
alkalmazza a megszerzett
olvasástudást.

Mozi, színház, rendezvények.

Tudjon programot tervezni.

Szavak, mondatok másolása:
 Nyomtatottról-írottra
 Írottról-írottra
Szavak, mondatok írása
tollbamondás után.
Személyi adatok írása.
Nyomtatványok kitöltése.

Sorköz, vonalköz, betőforma,
szóköz.

Ügyeljen az esztétikumra.

Név, lakcím, születési hely,
születési idı, szülık neve,
aláírás.

Segítséggel töltsön ki
nyomtatványokat.

Írás gyakorlása
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3. Témakör: Nem verbális információk értelmezése

Tananyag
Piktogramok
Logók
Tájékoztatást adó jelek
A közlekedés jelei

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

Óraszám: 10

Elvárt teljesítmény

Megfigyelés, felismerés,
győjtés, csoportosítás.

Piktogram, logó.

Ismerje fel a hétköznapi
jeleket és értelmezze azokat.

Látogatás közintézményekben, a
jelzések megfigyelése,
felismerése, győjtés,
csoportosítás.

Postai jelek, információs jelek a
pályaudvaron, kórházi
osztályokon, ambulanciákon,
városházi osztályok.

Segítséggel tájékozódjon a
közintézményekben.
Tudjon segítséget kérni.
Ismerje fel és értelmezze a
gyakran használt közlekedési
jeleket.
Kerülje el a balesetveszélyes
helyzeteket.

KRESZ tábla, útjelzés, veszély.
Séta, utazás közben
megfigyelés, felismerés, győjtés,
csoportosítás.
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4. Témakör: Médiaismeret

Tananyag

TV csatornák és rádiómősorok

Óraszám: 6

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

TV újság, rádiómősor olvasása,
adott mősorok keresése cím
alapján.
Tájékoztató jelek értelmezése a
TV újságban /korhatárok,
filmfajták/.
Szabadidıs program
összeállítása.

Híradó, vetélkedı,
ismeretterjesztı film, akciófilm,
krimi, fantasztikus film, sorozat,
riport

Elvárt teljesítmény

Tudjon eligazodni a TV
újságban, és válogatni a
mősorok között.
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Szakképzés 2.
1. Témakör: Kommunikációs gyakorlatok

Tananyag
Gondolataink, érzelmeink kifejezése
Események a környezetünkben
Könyvtárhasználat

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Helyzetgyakorlatok,
beszélgetés, szókincsbıvítés.

Öröm, bánat, harag, félelem.

Fejlıdjön empátiás képessége.

Újságolvasás, hírek, tudósítás
meghallgatása, értelmezés,
spontán beszélgetés.

Belföld, külföld, politika,
természeti katasztrófák,
sportversenyek.

Érdeklıdjön a világban
történı eseményekrıl.

Könyvtár látogatása közösen és Könyvtár, olvasójegy,
egyénileg, választás, kölcsönzés, kölcsönzés, ismeretterjesztı
könyvek, mese, történelmi regék
közös és egyéni olvasás.
és mondák, vers, lexikon.

Ismerje a kulturált viselkedési
szabályait.
Képességeinek megfelelıen
válasszon kiadványt, töltse el
hasznosan szabadidejét.
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2. Olvasás-írás technika fejlesztése

Tananyag

Olvasástechnika fejlesztése
Hangulatok megfigyelése

Írás gyakorlása

Óraszám: 48

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Szavak, mondatok olvasása,
értelmezése hangos és néma
olvasással. Az írásjeleknek
megfelelı hangsúlyozás
gyakorlása.
Szókincsfejlesztés játékos
gyakorlatokkal, találós
kérdésekkel.
Versek olvasása, tanulása, a
hangulat megfigyelése,
kifejezése rajzzal,
hangsúlyozással, testbeszéddel.
Nyomtatványok kitöltése.
Szavak, mondatok írása másolás
és tollbamondás után.
Rövid levél, üdvözlet írása.
Naptári feljegyzések készítése.

Hangszín, hangsúly, hanglejtés,
szünettartás.

Képességeinek függvényében
olvasson hangosan és némán,
törekedjen a megfelelı
hangsúlyozásra.
Fejlıdjön logikai képessége.

Tárgy, élılény, esemény,
fogalom.

Vidám, szomorú, vicces.

Lakcím, irányítószám, csekk,
levél, levelezılap, bélyeg,
feladó, címzett.

Tudjon verset mondani, érezze
át a vers hangulatát.

Képességeinek megfelelıen
alkalmazza a megszerzett
írástudást
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3. Témakör: Nem verbális információk értelmezése

Tananyag

Tanulói tevékenység

A környezetünkben fellelhetı szimbolikus Zászlók, piktogramok, logók
ábrázolások
megfigyelése, győjtése, album
ragasztása.
Jelzések a környezetünkben
Utazási prospektusok győjtése,
turistajelzések értelmezése,
útvonaltervezés kiránduláshoz.
Helyi kiadványok olvasása, a
jelek értelezése.

Elvárt és javasolt fogalmak

Óraszám: 10

Elvárt teljesítmény

Európai unió, béke, környezı
országok nevei, címer, zászló,
nemzeti jelképek.

Ismerjen fel és magyarázzon
meg néhány szimbólumot.

Turistajelzések.

Ismerje fel a fontosabb
turistajelzéseket.

Telefonkönyv, Kisokos,
menetrendek, Szakmai névsor,
mősorfüzet.

Tudjon információt keresni a
helyi kiadványokban.
Kérjen segítséget.
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4. Témakör: Médiaismeret

Tananyag
Információt adó jellegzetes TV mősorok
Szabadidıs tevékenységek:
 Mozi látogatása
 Rádiómősor
hallgatása

Tanulói tevékenység

Óraszám: 6

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Közlekedési hírek, idıjárás
jelentés
meghallgatása, értelmezése.

Útlezárás, elterelés,
Tudja a megfelelı csatornát
veszélyhelyzetek, csúszós út,
kiválasztani és a hallottakat
baleset, közlekedési dugó, vihar. megfelelıen értelmezni.

Film megtekintése, a látottak
értelmezése.
Érzelmi ráhangolódás, a
hallottak értelmezése.

Mozi, film, rendezı, színészek.
Vers, próza.

Tudja a film történetét
elmesélni és értelmezni.
Tudjon érzelmileg
ráhangolódni az adott
mősorra.
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Tantárgy: Környezet- és egészségvédelem/ Szakképzés 1.-2.
Cél
Megszerezni és bıvíteni a természeti
környezetrıl és az egészségügyirıl meglévı
ismereteket.
Segíteni környezetrıl szóló információk
egyéni képességéhez mért megértését.
Felismerni, csoportosítani a saját szervezet
jelzéseit.
Kialakítani igényt rendezett környezetre,
egészséges életmódra.

Feladat

Követelmény

A természeti környezetrıl meglévı ismeretek
bıvítése, összefüggésben ember és környezete
viszonyával.
Az emberi testrıl, betegségmegelızésrıl,
életmódról, baleset, betegség esetén a
tennivalókról eddig meglévı ismeretek
bıvítése.
Konkrét ismeretek nyújtása a számukra
lehetséges aktív környezetvédelemhez,
takarékossághoz.
A fiatal felnıttek életére való felkészítés és
ehhez tartozó lelki és testi jelenségek,
szexuális ismeretek igényhez mért biztosítása.
A természet erıinek és az ember
lehetıségeinek megismerése

Egyéni szintjükhöz mérten legyenek önállóak
egészségügyi ismeretek alkalmazásában vagy
tudjanak segítséget kérni.
Ismerjék meg a nemek köztikülönbségeket,
vonzalmaikat illı módon fejezzék ki.
Legyen igényük az egészséges életmódra,
környezetükkel való törıdésre.

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.
Tankönyv, taneszköz:
Applikációs táblák, gyermeklexikonok, újságok, prospektusok, információs anyagok, filmek.

Óraszámok
heti
évi

11. évfolyam
1 óra
37 óra

12.évfolyam
1 óra
37 óra
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Tananyag
Szakképzés 1.
1. Témakör: Az emberi test

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Nemiséggel összefüggı
fogalmak

Elvárt teljesítmény

Felnıttkori változások

Beszélgetés testünk változásairól,
a nemek közti különbségekrıl.

Személyi higiénia

Beszélgetés helyes tisztálkodásról. Személyi higiéniával
kapcsolatos fogalmak

Fogadja el önmagát és tudjon
segítséget kérni problémái
megoldásához.
Készségszinten tudja
alkalmazni a tanultakat.

Betegségek

Beszélgetés a tanult
betegségekrıl, az ellátás, kezelés
módjairól.

Daganatos betegségek,
fertızés, vírus, baktérium.
Fájdalomcsillapítás, infúzió.

Legyenek ismeretei a
betegségekrıl, kezelési
módokról.

Beszélgetés a betegellátó
rendszerrıl, a háziorvos,
szakorvos, kórház szerepérıl, az
ellátás módjairól.
Szőrıvizsgálatok rendszere és
szükségessége, konkrét
helyzetben és egyéni szükség

Betegbiztosítás, beutaló,
idıpont, pontosság, orvosi
utasítások, gyógyszerek.
Tüdıszőrés, rákszőrés,
idıszakos ellenırzések
(vérnyomásmérés, szemészei,
fülészeti vizsgálat stb.)

Tudja, hogy panaszaival hova
kell fordulnia, ill. kérjen
segítséget a felnıttıl.
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2. Témakör: Öltözködés

Tananyag

Divat

Jó megjelenés, ápoltság

Tanulói tevékenység

Beszélgetés a divat változásairól,
régi filmek, képeskönyvek,
újságok nézegetése.
Beszélgetés a jó megjelenés
feltételeirıl:
 A test tisztán tartása,
rendszeres tisztálkodás
fontossága, tisztálkodó
szerek, kozmetikai szerek.
 A fogak ápoltsága.
 A ruházat megfelelı
mérete, színek
harmóniája, tisztaság,
egyszerőség, kényelem.
 A hajviselet szabályairól:
egyénnek megfelelı
hosszúság, szín, hajápoló
szerek használata, a haj
tisztántartása, kezelése.
 Ékszerek használata.

Óraszám: 7

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Öltöny,
kosztüm,
frakk, Bıvüljenek kulturális
kalapfajták, palást, népviselet. ismeretei.

Elhanyagoltság, elítélés,
lenézés, kiközösítés,
tiszteletlenség.
Fogmosás, fogselyem,
szájvíz, fogpótlás,
fogkılevétel.
Ápoltság, bizalom, megítélés,
jó benyomás.
Feltőnısködı, kirívó,
szerény, célnak megfelelı.

Alakuljon ki igénye a
kulturált megjelenésre.
Alakuljanak ki higiéniás
szokások.
Válasszon az alkalomnak
megfelelıen, kerülje a
feltőnısködést.
Alakuljon ki igénye a
rendszeres hajápolás iránt.

Nyaklánc, győrő, testékszerek Válasszon esztétikusan az
stb.
alkalomnak megfelelıen.
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3. Témakör: Egészséges életmód és veszélyei
Tananyag
Egészségmegırzés
Helyes táplálkozás

Egészségünkre veszélyes anyagok

Háztartásban elıforduló balesetek

Tanulói tevékenység
Táplálékpiramis felállítása,
egészséges és egészségtelen
élelmiszerek csoportosítása,
kalóriatáblázat tanulmányozása.
Az ideális testsúly kiszámlálása,
az elhízás, mozgásszegény
életmód veszélyei.
Beszélgetés az alkoholfogyasztás
káros hatásairól.
A tartósítószer szerepe, hatása.
Vegyszerek használata a zöldség
és gyümölcstermelésben.
Veszélyhelyzetek a háztartásban,
az elsısegélynyújtás módjai:
 Kisebb szúrt,
vágott seb ellátása.
 Kisebb égési
sérülés hőtése.
 Vegyszer okozta
maró sérülés
felismerése, hőtése.
 Áramütés
megelızése,
segítségnyújtás.
 Füstmérgezés,
gázmérgezés
felismerése,
szellıztetés.

Óraszám: 10
Elvárt és javasolt fogalmak
Változatosság,
vitaminforrások, diéta,
allergia.
Elhízás, cukorbetegség,
magas vérnyomás,
meszesedés.
Májzsugorodás, elbutulás.
Biozöldség, gyümölcs,
permetszer.

Elvárt teljesítmény
Alakuljon ki igénye az
egészséges, változatos
étkezésre. Legyen
mértéktartó.
Ismerje fel a mozgásszegény
életmód veszélyeit.

Törekedjen a káros hatású
élvezeti cikkek elkerülésére.
Legyenek ismeretei a
biotermesztésrıl.

Elsısegélycsomag,
mentıláda, kötszer,
fertıtlenítıszer, tetanusz.

Kisebb sérüléseket önállóan
tisztítson meg és ragasszon
be.
Ismerje fel a háztartásban
elıforduló veszélyforrásokat,
kerülje el azokat.

Biztosíték, áramtalanítás

Tudja, hogy hova kell
fordulnia segítségért.
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4. Témakör: A környezet fıbb összetevıi, ártalmai

Tananyag

Környezetünk megóvása
Tiszta környezet

Természeti katasztrófák

Tanulói tevékenység

Természettudatos megfigyelések
Szelektív hulladékgyőjtés:
 Papírgyőjtés, válogatás,
kötözés.
 Mőanyag palackok
győjtése, préselése,
hasznosítása.
 Fémdobozok győjtése,
szállítása.
 Üveg győjtése,
csoportosítás
visszaválthatóság szerint,
szállítás.
A hulladékok hasznosítása.
Hírek figyelemmel kísérése,
biztonsági intézkedések
értelmezése.
Természeti filmek megtekintése.

Elvárt és javasolt fogalmak

Óraszám: 10

Elvárt teljesítmény

Fehér, színes, préselés,
laminálás, újra felhasználás.

Válogassa szét anyag szerint
a háztartásban elıforduló
hulladékokat.

Visszaváltható, eldobható.

Ismerje az újra hasznosítás
formáit.

Készültség, fokozat,
útlezárás.

Kísérje figyelemmel a média
híreit, értelmezze azokat
megfelelıen
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Szakképzés 2.
1.Témakör: Emberi test

Tananyag

Nemi szerepek

Nemek közti különbségek

Egészségügyi intézmények

Tanulói tevékenység

Szerepjátékok, szituációs játékok:
 A férfi szerepe a családban.
 A nı szerepe a családban.
 A gyermek szerepe a
családban.
Beszélgetés, megfigyelés.
 Fizikai különbségek.
 Lelki különbségek.
Munka- és teherbírás közti
különbség.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Barátság, udvarlás,
párkapcsolat, házasság.
Megcsalás, válás, különélés.

Elvárt teljesítmény

Alkalmazza a megfelelı
viselkedési normákat baráti
kapcsolatban,
párkapcsolatban.

Külsı nemi jegyek, a bır
jellegzetességei, szırösödés,
erısebb, gyengébb.

Egészségügyi intézmények:
Idıpontkérés, bejelentkezés,
 Megközelíthetısége. beutalás.
 Elérhetısége /cím,
telefonszám/
Szituációs játékok, a segítségkérés
módjainak gyakorlása. Telefonálás
gyakorlása.

Ismerje az egészségügyi
intézmények
megközelíthetıségét,
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2.Témakör: Öltözködés
Tananyag

Tanulói tevékenység
Szükséges ruhatár összeállítása
munkához, szabadidıs
tevékenységhez, alkalmi
rendezvényekhez. Vásárlás, árak
megfigyelése, számlálás, becslés.

Ruhatárunk

Óraszám: 7
Elvárt és javasolt fogalmak

Munkaruha,
ünneplı.

szabadidı, Vegye észre a
hiányosságokat, kérjen
segítséget a pótláshoz.

3.Témakör: Egészséges életmód és veszélyei
Tananyag
Egészséges táplálkozás
Egészségünkre veszélyes anyagok

Utcai balesetek
Balesetek utazás közben

Tanulói tevékenység
Egészséges étrend összeállítása az
egyéni igényeknek megfelelıen.
A káros élelmiszerek kiszőrése:
 Magas cukortartalmú
élelmiszerek.
 Magas zsírtartalmú
élelmiszerek.
 Koffeint tartalmazó italok.
 Energiaitalok.
Szituációs gyakorlatok utcán és
utazás közben történı balesetekre.
Viselkedési szabályok a városi
forgalomban, helyi- és helyközi
járatokon, a veszélyhelyzetek
felismerése. A segítségkérés
módjai, utcai vezetékes és
mobiltelefon használata.

Elvárt teljesítmény

Óraszám: 10
Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Elhízás megelızése, kezelése, Válasszon megfelelıen az
diéta.
adott élelmiszerek közül.
Legyen mértéktartó.
Gyümölcscukor, barnacukor.

Ismerje fel az egészséges
élelmiszereket.

Olaj fajtái.
Kávé, tea, kóla.

Jelzılámpa, jelzıtábla,
elsıbbségadás, kölcsönösség.

Tudjon segítséget kérni
baleset esetén

Ingyenesen hívható számok,
segélyhívószám.
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4.Témakör: A környezet fıbb összetevıi, ártalmai

Tananyag

Veszélyes hulladékok a háztartásban

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Beszélgetés a háztartásban
keletkezı veszélyes hulladékok
elhelyezési módjairól:
 Olajszármazékok.
 Gyógyszerek.
 Elemek.
 Gumi.
 Akkumulátor.

Győjtıhely.

Ismerje a veszélyes
hulladékok elhelyezésének a
módját.

A média figyelemmel kísérése.
Beszélgetés a földrengés, a
tornádó megelızésérıl, a
biztonságos építkezésrıl, az
elırejelzés lehetıségeirıl.

Viharjelzés, törésvonalak,
rengés tenger alatt, cunami.

Kísérje figyelemmel a
világban történı
eseményeket.

Természeti katasztrófák
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Tantárgy: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok/ Szakképzés 1.-2.
Cél

Feladat

Követelmény

Bıvíteni azokat az ismereteket és biztosítani
azokat a gyakorlatokat, melyek a
társadalomba való beilleszkedést segítik. A
tanulót képességeinek függvényében
felkészíteni a felnıtt életre. Kialakítani reális
elképzeléseket, vágyakat jövıjét illetıen és
ezekhez adjon megfelelı tudást, gyakorlati
kompetenciát

Önismeret fejlesztése, megtanítani segítséget
kérni problémát, félelmet okozó szituációban.
A megadott témakörökben biztosítsa a
tanulónak a képességeinek megfelelı egyéni
haladást. Minél több látogatás szervezése
szolgáltató- és közintézményekben,
célszervezetekben és egyéb védı
munkahelyeken. Szituációs a játékokban a
viselkedéskultúra és az önismeret megtanítása.
Megfelelı mennyiségő és kiterjedtségő
ismeret biztosítása a környezetükrıl és a
világról.

Elvárt teljesítmény:
Tudjon segítséget kérni. Ismerje a fontosabb
személyi adatokat. Viselkedjen kulturáltan
közlekedés közben. Alakuljon ki reális
elképzelése a jövıbeli életérıl, lehetıségeirıl.
Találjon elfoglaltságot magának, és ne
unatkozzon. Ismerje és készüljön az
ünnepekre, vegye ki részét a környezetében
elıforduló munkában.

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.

Tankönyv, taneszköz:
Feladatlapok, nyomtatványok, filmek, prospektusok, programfüzetek

Óraszámok
heti
évi

11. évfolyam
1 óra
37 óra

12.évfolyam
1 óra
37 óra
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Tananyag
Szakképzés 1.
1.Témakör: Személyi adatok

Tananyag

Személyi adatok
Rokonsági fokok ismerete

Óraszám: 7

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

Másolás, írás fokozódó
önállósággal.
Fényképek győjtése, album
összeállítása, családfa készítése.

Családi név, keresztnév,
állampolgárság, anyja neve,
születési hely, idı, foglalkozás,
személyi igazolvány száma,
telefonszám, adószám, személyi
igazolvány, útlevél,
lakcímkártya, TAJ-kártya.

Nyomtatványok
Nyomtatványok kitöltése

Elvárt teljesítmény

Képességének függvényében
mondja el, írja le személyi
adatait, családtagjai nevét,
lakcímét.

Segítséggel töltsön ki
nyomtatványokat.
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2. Témakör: Elıkészületek a felnıtt életre

Tananyag

Tanulói tevékenység

Közintézmények
 fogalma
 csoportosítása
 feladatai
Közhasznú létesítmények és
használata, viselkedési szabályok

Intézménylátogatások, alapvetı
ügyintézési formák gyakorlása.

azok

Szociális intézmények
Munkaügyi alapfogalmak, adó és
közpénzek elemi ismerete
Szabadidı eltöltésnek színterei
Vágyak, realitás
Baráti, szerelmi, munkatársi kapcsolatok
kialakításakor és fenntartásában
alkalmazott viselkedési normák

Fizetésünk beosztásához
költségeink összegyőjtése,
feljegyzések készítése
Irányított beszélgetés a
szórakozás, pihenés
lehetıségeirıl, mősorfüzetek,
plakátok, meghívók nézegetése.
Szituációs játékok.
Szituációs játékok, filmek
megtekintése, elemzése,
folyóiratok képeinek elemzése

Óraszám: 30

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Polgármesteri hivatal, kórház,
rendırség, posta.

Ismerje, és fogalmazza meg az
intézmények alapvetı
funkcióit.

Családsegítı Szolgálat, ÉNO,
Vöröskereszt, Máltai
Szeretetszolgálat, egyház

Ismerje meg a segítı
szervezetek
munkáját.

Fizetés, zsebpénz, adóformák,
számla, takarékosság
Belépıjegy, bérlet, hobbi.
Megismerkedés, udvarlás,
kedvesség, járás, tolakodás,
zaklatás, kölcsönösség,
féltékenység, szakítás,
szexualitás, védekezés

Segítséggel tervezze meg
fizetésének, zsebpénzének
beosztását.
Tanulja meg igényeit
megfelelıen elıadni
környezetének, kérje
segítségüket, társaságukat
vágyai megvalósításához.
Tudjon kapcsolatot létesíteni,
fenntartani és megszüntetni az
íratlan szabályoknak
megfelelıen.
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Szakképzés 2.
1. Témakör: Személyi adatok

Tananyag

Személyi adatok gyakorlása
munkavállalással kapcsolatos
nyomtatványokon

Tanulói tevékenység

Másolás, írás, adatlapok
kitöltése

Óraszám: 7

Elvárt és javasolt fogalmak

Munkavállalói szerzıdés,
alkalmassági vizsgálat, személyi
igazolvány, lakcímkártya,
útlevél anyakönyvi kivonat, TAJ
kártya, adókártya

Elvárt teljesítmény

Képességének megfelelıen
tudjon aláírni, nyomtatványt
kitölteni.
Tudjon segítséget kérni.
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2. témakör: Felkészülés a felnıtt életre

Tananyag

Tanulói tevékenység

Közhasznú létesítmények és azok Intézménylátogatások, ügyintézés,
használata, viselkedési szabályok
segítségkérés módjainak gyakorlása.
Szociális intézmények

Munkaügyi alapfogalmak, adó és
közpénzek elemi ismerete

Baráti, szerelmi, munkatársi
kapcsolatok kialakításakor és
fenntartásában alkalmazott viselkedési
normák

Szabadidı eltöltésének színterei

Fizetés beosztása, kiadások összegyőjtése,
számlálás, feljegyzések készítése.
Beszélgetés a szabadidı megfelelı
eltöltésének módjairól, programfüzetek,
újságok olvasása, tervezés, feljegyzések
készítése naptárban. Mozi-, színház- és
múzeum látogatása. Sportverseny
megtekintése.
Könyvtári látogatások.
Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése.
Szituációs játékok
Beszélgetés a szabadidı megfelelı
eltöltésének módjairól, programfüzetek,
újságok olvasása, tervezés, feljegyzések
készítése naptárban. Mozi-, színház- és
múzeum látogatása. Sportverseny
megtekintése.
Könyvtári látogatások.
Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése.
Szituációs játékok

Óraszám: 30

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Polgármesteri hivatal, kórház,
rendırség, posta.
Családsegítı Szolgálat, ÉNO,
Vöröskereszt, Máltai
Szeretetszolgálat, egyház.
Fizetés, zsebpénz, adóformák,
számla, takarékosság,
takarékbetétkönyv.

Képességeinek megfelelıen
tudjon segítséget kérni
ügyeinek intézésénél.

Fınök, beosztott, barát,
munkatárs, lakótárs.
Munkaidı, szorgalom,
hanyagság.

Tartsa be az együttélés íratlan
szabályait.

Belépıjegy, bérlet, olvasójegy,
kölcsönzés, programfüzet,
kiállítás.

Segítséggel ossza be fizetését,
zsebpénzét, legyen takarékos.

Tudjon választani megfelelı
szabadidıs tevékenységet
érdeklıdésének és
képességeinek megfelelıen.
Töltse el hasznosan
szabadidejét.

Csábítás, ígérgetés, becsapás.
Ismerje fel, és kerülje el a
veszélyhelyzeteket.
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Tantárgy: Számolás-mérés/ Szakképzés 1.-2.
Cél

Feladat

Követelmény

Elérni, hogy a készségfejlesztı speciális
szakiskola elvégzése után gyakorlati
kompetenciája legyen a hétköznapi idıbeli és
térbeli tájékozódásban, vásárlásban, valamint
a jövedelem segítséggel történı beosztásában.
Végezzen egyszerő mőveleteket fejben és
számológép segítségével.

Térbeli, idıbeli tájékozódás fejlesztése,
naptárismeret, naptárhasználat kialakítása.
Képességeinek mértékében százasokkal,
ezresekkel történı egyszerő mőveletek
megtanítása.
Mérések gyakorlása, fejlesztése.

Környezetében önállóan tájékozódjon.
Képes legyen napját megtervezni,
idıbeosztást készíteni.
Képességeinek megfelelıen értsen a
pénzhasználathoz.
Tudjon hosszúságot, tömeget mérni, olvassa le
a hımérıt, lázmérıt.

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.
Tankönyv, taneszköz:
Feladatlapok, nyomtatványok, filmek, prospektusok, programfüzetek

Óraszámok
heti
évi

11. évfolyam
1 óra
37 óra

12.évfolyam
1 óra
37 óra
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Tananyag
1. Témakör: Térbeli tájékozódás

Tananyag

Tanulói tevékenység

Tájékozódás közvetlen környezetünkben:
 az iskola telephelyei
 épületei, helyiségei
 berendezési tárgyai
 a környék jellegzetességei

Távolságok, méretek
megfigyelése, becslések,
összehasonlítások végzése,
idımérés.
Utcanevek olvasása, séta a
környéken, megfigyelés,
beszélgetés
Önálló közlekedés, üzenetátadás
gyakorlása, megbízatások
teljesítése.

Lakóhelyismeret:
 jellegzetességek
 fıbb közlekedési útvonalak
 az iskola és a külsı
munkahelyeink megközelíthetısége

Utazás a város fıbb közlekedési
útvonalain, útvonaltervezés
A fontosabb épületek
megtekintése, látogatása,
megfigyelés, beszélgetés.
Képek győjtése, album
készítése.

Óraszám: 7

Elvárt és javasolt fogalmak

Épületek, helyiségek,
berendezési tárgyak neve.
Perc, óra.
Utcanevek, cím, belváros,
külváros.

Elvárt teljesítmény

Tájékozódjon önállóan az
iskola területén.
Legyen képes egyszerő
üzenetek, kérések átadására.

Önállóság.

Ismerje fel a fıbb épületeket,
Megye, város, falu, térképfajták, fogalmazza meg azok
közlekedési eszközök, jegy,
megközelíthetıségének
bérlet.
módjait.
Városháza, posta, kórház,
rendırség, tőzoltóság, múzeum,
színház, strand.
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2. témakör: Idıbeli tájékozódás

Tananyag

Napirend, heti rend

Év, évszakok, hónapok

Óraszám: 10

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Tájékozódási gyakorlatok
különbözı naptárakon, dátum
leolvasása naptárról, újságról,
feljegyzések készítése heti
programokról.
Napirend összeállítása
idıpontokkal megerısítve, az
óra leolvasása, beállítása.
Idıpontok leolvasása különbözı
kiadványokról,
programfüzetekrıl
Ismerkedés a digitális kijelzıvel.
Társaink, családunk tagjainak
születés- és névnapjainak
figyelemmel kísérése,
ünnepnaptár készítése.
Életkorok meghatározása,
összehasonlítások végzése.
.

Fali-, asztali, lap- és zsebnaptár

Egyre fokozódó önállósággal
tájékozódjon a naptáron.

Munkaidı, szabadidı, túlóra,
szabadság, betegállomány

Értse meg a meghatározott
idıpontok jelentıségét.

Nyitva tartás, kezdés, korán,
késın, idıben

Legyen pontos.

Ünnepnapok nevei

Csecsemı, gyermek, fiatal,
felnıtt, középkorú, idıs,
nyugdíjas

Becsülje meg reálisan az
életkorokat, alkalmazzon
megfelelı kifejezéseket.
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3. Témakör: Mőveletek

Tananyag

Számok a környezetünkben

Tanulói tevékenység

Utcán, médiában elıforduló
számok /árak, sporteredmények,
adatok stb./ értelmezése.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Százalék, akció, árengedmény,
statisztika, eredmény,
teljesítmény.

Értelmezze megfelelıen a
számokat, adatokat, legyenek
spontán kérdésfeltevései.

Tanult fogalmak

Végezzen mőveleteket egyre
fokozódó önállósággal.

Mőveletek gyakorlása
A tanult mőveletek /hozzáadás,
elvétel, pótlás/ gyakorlása 100as körben, tizesátlépés nélkül,
lejegyzés gyakorlása.
Százasok összeadása 1000-es
körben, lejegyzés gyakorlása.
Számológép használata
fokozódó önállósággal.
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4. Témakör: Mérések, pénz

Tananyag

Mérési gyakorlatok

A pénz

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Mérések, becslések végzése a
környezetben.
Mértékegységek fajtájának,
nagyságrendjének helyes
megválasztása.
Pontos mérés, mennyiségek
megválasztása.

Mérıeszközök, mértékegységek
nevei.

Tájékozódjon biztosan a
mértékegységek terén.

Bankjegyek, pénzérmék
felismerése, váltása oda-vissza,
árak becslése, ellenırzése,
összegek kiszámolása.
Árjegyzékek nézegetése, árak
összehasonlítása, áruk sorba
rendezése árak szerint.
Azonos rendeltetéső árak
összehasonlítása.
Az árak összefüggése
mennyiséggel és minıséggel.

Banki és postai szolgáltatások,
kivétel, betét, átutalás.

Ítélje meg reálisan az árakat,
az igényekhez és
lehetıségekhez reálisan
közelítsen.
Fogadjon el szülıi, tanári
segítséget.
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Szakképzés 2.
1. Témakör: Térbeli tájékozódás

Tananyag

Tanulói tevékenység

Tájékozódás közvetlen
környezetünkben:
 az iskola telephelyei
Alaprajz készítése, a helyiségek
 épületei, helyiségei
nevének beírása.
 a környék jellegzetességei Térkép tanulmányozása, a
környezı utcanevek leírása.
Lakóhelyismeret:
Önálló közlekedés,
 a megyeszékhely és Csongrád megbízatások teljesítése.
megye jellegzetességei
 fıbb közlekedési útvonalak
Városnézés Szeged
Csongrád megyében
belvárosában, a fontosabb
 az iskola és lakóhelyünk
épületek megtekintése, utazás
megközelíthetısége
villamoson, trolibuszon.
Térkép megfigyelése,
útvonaltervezés Csongrád
megyében, távolság, idı
megbecsülése.
Képek győjtése, album
összeállítása.
Önállóság kialakítása.

Óraszám: 7

Elvárt és javasolt fogalmak

Funkciók neve.
Utcanevek, városrészek nevei.

Kisváros, nagyváros, falu,
megyeszékhely.

Elvárt teljesítmény

Tájékozódjon önállóan az
iskola környékén.
Legyen képes egyszerő
üzenetek, kérések átadására.

Ismerje fel a fıbb épületeket,
fogalmazza meg azok
funkcióit.

Törekedjen az önálló
közlekedésre.
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2. Témakör: Idıbeli tájékozódás

Tananyag

Évszakok, hónapok

Tanulói tevékenység

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Hónap érzékeltetése /napok,
hetek/, havi rendszerességgel
végzett tevékenységek végzése
/ebédbefizetés, bérletváltás,
nyugdíj stb./.
A naptár követése, felkészülés
rendezvényekre, programokra.

Rendszeres és alkalmi
juttatások, kötelezettségek.

Alakuljon ki felelısségtudat,
odafigyelés a környezetre.

Határidı, felkészülési idı,
próba, fıpróba.

Alakuljon ki kompetencia a
környezetében zajló
eseményekben.

Napirend, heti rend

A heti rend követése önállóan.
Napirend betartása.

Önállóság.

Az óra

Napi tevékenységeink
idıtartamának meghatározása, a
megfelelı idıegység
meghatározása /fogmosás,
öltözködés,
munkatevékenységek stb./.
Digitális és hagyományos órák
átszámítása.

Idıegységek.

Használja megfelelıen az
idıegységek neveit a spontán
beszédben.
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3. Témakör: Mőveletek

Óraszám: 10

Tananyag

Tanulói tevékenység

Elvárt és javasolt fogalmak

Mőveletek gyakorlása

Jövedelem beosztása, kiadások
Számla, átutalás, határidı,
késedelmi kamat.
összeadása.
Bevásárló lista készítése, az árak Olcsó, drága, takarékosság.
kikeresése, összeadása.

Számok a környezetünkben
Sorszámnevek, könyv, újság
oldalai, mozi, színház széksorai
stb.
Telefonkönyv használata,
regiszter készítése.

Telefonkönyv adatai, hívószám,
körzetszám, ingyenes
hívószámok, zöld szám.

Elvárt teljesítmény
Segítséggel ossza be
zsebpénzét, legyenek ismeretei
a kiadásokról.
Kérjen segítséget jövedelme
beosztásához.

Segítséggel használja a
telefonkönyvet.

585

4. Témakör: Mérések

Tananyag
Mérési gyakorlatok

A pénz

Tanulói tevékenység
Mérıeszközök kiválasztása,
alkalmazása a mindennapi életben.
Mértékegységek alkalmazása,
váltása.
Bankjegyek, pénzérmék váltása
oda-vissza. Jövedelem beosztása,
levonások ismerete, fizetnivalók
összegyőjtése, banki elszámolás
tanulmányozása.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak
Mérıeszközök,
mértékegységek nevei.

Elvárt teljesítmény
Használja önállóan az alapvetı
mérıeszközöket.

Becsülje meg a pénzt, legyen
takarékos, beosztó.
Adó, egészségügyi
hozzájárulás, tagdíj
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Tantárgy: Életvitel és gondozási ismeretek/ Szakképzés 1.-2.
Cél

Feladat

Követelmény

Az eddigi képzés során kialakított kognitív,
motoros és érzelmi funkciókat
továbbfejleszteni.
A megtanított életvitel és gondozási ismeretek
rögzítésével az általános képességek
gyakorlati alkalmazásával a tanulók
szocializáltsági szintjét növelni.
A szocializációs kapcsolatteremtı képességet
fejleszteni.

A megszerzett ismeretek gyakoroltatásával az
önállóság elérése az életviteli, gondozási,
háztartási tevékenységekben.
Olyan tanulói jellemvonások kialakítása,
megerısítése és rögzítése, mint a pontosság, a
rendszeretet, az embertársak megbecsülése.
Képessé tenni a tanulókat saját és mások
betegségének felismerésére és
segítségnyújtásra.

A viselkedési normákat tartsa be szabadidıs
tevékenységek /mozi, színház,
sportrendezvények, múzeumlátogatás/
végzése, valamint utazás közben.
Betegápolással kapcsolatos alapvetı
segítségnyújtásra, gondozásra legyen képes.

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.

Tankönyv, taneszköz:
Tankönyv, feladatlapok, szóróanyagok, újságok,filmek, ismeretterjesztı kiadványok, prospektusok, felvilágosító lapok

Óraszámok
heti
évi

11. évfolyam
1 óra
37 óra

12.évfolyam
1 óra
37 óra
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Szakképzés 1.
1. Témakör: Egészség- betegség

Tananyag

Egészséges életmód

Betegségek megelızése
 Fertızı betegségek
megelızése
 Hirtelen rosszullétek
megelızése, kezelése

Tanulói tevékenység

Megfelelı napirend összeállítása
a munka- és a szabadidı helyes
arányának figyelembe vételével.
Beszélgetés az étkezések
rendjérıl, idıpontjairól, étrend
összeállítása az egyéni
igényeknek megfelelıen.
Beszélgetés a tanult fertızı
betegségekrıl, a megelızés
formáiról, szituációs
gyakorlatok.
Konkrét esetek megbeszélése az
egyéni igényeknek megfelelıen:
 Nem megfelelı vagy
túlzott étkezés
következményei.
 Ájulás okai, megelızése
/pl. napérzékenység,
vérnyomásproblémák/.
 Epilepsziás roham
felismerése,
segítségkérés.

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Munkaidı, szabadidı, sport,
alvásigény.

Állítsa össze megfelelıen
napirendjét.

Diéta, ételallergia,
cukorbetegség, elhízás.

Legyen mértéktartó az
étkezésben.

Elkülönítés, fertıtlenítés.

Sorolja fel a fertızı
betegségek megelızésének
módjait.

Hányás, hasmenés, allergia,
epegörcs, gyomorégés.

Rosszullét esetén tudjon
segítséget kérni.

Rendszeres vérnyomás
ellenırzés, napszúrás.
Rendszeres gyógyszeres
kezelés, ellenırzés.
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2. Témakör: Viselkedéskultúra

Tananyag

Viselkedési szabályok utazás közben

Viselkedési szabályok szabadidıs
tevékenységek végzése közben

Tanulói tevékenység

Óraszám: 19

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Megbeszélés, szituációs játékok,
a tanult illemszabályok
alkalmazása a gyakorlatban.
Közlekedés az utcán, utazás
helyi és helyközi járatokon.

Hangoskodás, zavarás,
lökdösıdés, tolakodás,
udvariasság, elsıbbség,
helyátadás, türelem.

Tartsa be a viselkedési
normákat utazás közben.

Beszélgetés a szórakozó helyek,
kulturális rendezvények /mozi,
színház, múzeum/ látogatásának
illemszabályairól, szituációs
játékok, a tanultak alkalmazása
a gyakorlatban.
Mozi, színházi elıadás
megtekintése.
Látogatás múzeumban.

Sorbanállás, jegyváltás, ünneplı
ruha, hangoskodás.

Tartsa be a viselkedési
normákat szabadidıs
tevékenységek végzése
közben.

589

Szakképzés 2.
1. Témakör: Egészség- betegség

Tananyag

Betegápolás
Csecsemı és kisgyermek gondozása
Idısek gondozása

Tanulói tevékenység

Szituációs gyakorlatok az
alapvetı betegápolási
teendıkrıl, segítségkérés
gyakorlása.
Film megtekintése, könyvek,
újságok nézegetése, beszélgetés.
Látogatás Idısek Otthonában, a
segítségadás módjainak
megbeszélése.

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Lázcsillapítás, folyadékpótlás,
borogatás.

Soroljon fel cselekvéssorokat
az alapvetı betegellátási
teendıkrıl.

Gyermekvállalás, felelısség,
odaadás, gondozás, etetés.

Ismerje a csecsemıgondozás
alapvetı feladatait, szokásait.

Tisztelet, udvariasság, türelem.

Segítse idısebb rokonát
egyszerő esetekben.
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2. Témakör: Viselkedéskultúra

Tananyag

Étkezési kultúra

Viselkedési szabályok szabadidıs
tevékenységek közben

Tanulói tevékenység

Illemszabályok megbeszélése,
szituációs gyakorlatok, a tanult
illemszabályok alkalmazása a
gyakorlatban.
Terítés, felszolgálás különbözı
étkezésekhez.
Látogatás büfében, önkiszolgáló
és hagyományos étteremben,
cukrászdában, fagylaltozóban,
egyéb vendéglátóhelyeken.
Illemszabályok megbeszélése
nyaralás, kirándulás, sportolás
közben, szituációs játékok, a
tanultak alkalmazása a
gyakorlatban.
Sportrendezvény látogatása.
Kirándulások a környéken.
Nyaralás tervezése.

Óraszám: 19

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Szürcsölés, csámcsogás,
hangoskodás, szemetelés.

Tartsa be a viselkedési
normákat étkezés közben.

Rendelés, fizetés, visszajáró.

Tartsa be a viselkedési
normákat vendéglátóhelyeken.

Túra, bejelentkezés, egymásra
figyelés.

Tartsa be a viselkedési
normákat szabadidıs
tevékenységek végzése
közben.

Stadion, csarnok, mérkızés.
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Tantárgy: Testnevelés / Szakképzés 1.-2.
Cél

Feladat

Követelmény

Az iskolai testnevelés sajátos lehetıségeinek
kihasználásával a szellemi fejlıdés és a
rehabilitáció elısegítése.
Az életkorra, fejletségre jellemzı
mozgásszükséglet, aktivitás és testi
képességek fejlesztésével az egészség
megırzése, mozgásmőveltség fejlesztése,
erısítése.
A munkavégzéshez szükséges fizikai és
szociális képességek fejlesztése.
Egészség megırzése, fenntartása.
Vegye észre, hogy a testnevelés, a sport
szórakozást, örömöt nyújt.
Helyes önismeret kialakítása, önbizalom
erısítése.
Alapvetı viselkedési sémák kialakítása.

Az egészség megırzése céljából az erı, az
ügyesség, a gyorsaság, az állóképesség, a
mozgékonyság fokozása.
A küzdeni tudás, akarat, kitartás és
tőrıképesség fejlesztése.
A munkaképesség fejlesztése és megırzése.
A közösségi összetartozás érzése, ill. a
csoporttudat erısítése.
Az együttmőködési készség, a segítıkészség
fejlesztése.
Higiéniai szükségletek és szokások
kialakítása, erısítése.
Sport- és mozgáskultúrával összefüggı
ismeretek

Szabályok betartásával, viszonylagos
önállósággal alapmozgások és atlétikai
mozgások végrehajtására legyen képes.
Verseny- és csapatjátékokban a szabályok
betartásával és az esetleges vereség
elviselésére való készséggel vegyen részt.
Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra.
Természetben őzhetı sportokat is ismerjen és
gyakoroljon.
Higiéniai szokásokat betartva és a
fokozatosság elvét követve tudjon részt venni
túrákon.
Sportolás közben vegye észre, élvezze és óvja
környezetét, a természetet.
Legyen képes vigyázni saját és társa testi
épségére, egészségére sportolás közben.
Tudjon bekapcsolódni környezete értékeinek
megırzésében.
Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító
szokásokat

Értékelés:
Félévkor szöveges, év végén szöveges és érdemjeggyel történı értékelés.
Taneszköz:
 Különbözı mérető labdák (nagy, közepes, kis)
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Különbözı fajtájú labdák (gumi, marok, medicinlabda, röplabda, focilabda, kosárlabda, tollas, ping-pong)
Tornapad
Zsámoly
Tornaszınyeg
Szánkó
Különbözı kézi szerek (pl. bot, karika, kötél, kézi súlyzó, váltóbot, súlygolyó…)
Bordásfal
Szobakerékpár, udvari kerékpár
Labdaháló, pumpa
Mérıszalag, stopper, síp

Óraszámok*
heti
évi

11. évfolyam
2 óra (+2)
74 óra (+74)

12.évfolyam
2 óra (+2)
74 óra (+74)

*A heti 2 kötelezı óra további 2 órával egészül ki a nem kötelezı órák keretébıl (mindennapos testedzés érdekében).
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Szakképzés 1-2.
1. Témakör: Természetben őzhetı sportok

Tananyag

Természetben őzhetı sportok

Tanulói tevékenység
 Gyalogtúrák.
 Kerékpározás,
kerékpártúrák.
 Mezei, utcai
terepfutások.

Óraszám: 34

Elvárt és javasolt fogalmak

Menetirány szerinti közlekedés,
balra-jobbra kanyarodás,
fordulás, tájékozódási jelek
/turista jelzések/.
Lassú, közepes és gyors iramú
futás.

Elvárt teljesítmény

Természetben őzhetı
sportokat ismerjen és
gyakoroljon.
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2. Témakör: Labdás gyakorlatok, sportjátékok

Tananyag

Labdás gyakorlatok, sportjátékok

Tanulói tevékenység
 Zsinórlabda
 Kosárlabda

 Tollaslabda

 Labdarúgás

 Asztalitenisz

Óraszám: 37 óra.

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Nyitás, ütés, szerva,váltás.
Passzolás, kétkezes mellsı és
felsı, egykezes felsı dobás,
megindulás, megállás, kosárra
dobás.
Szerva, ütés társnak, folyamatos
ütögetések egymásnak,
egykezes alsó dobás, egykezes
felsı ütés, zsinór feletti
ütögetések.
Csapatjáték, kétkapuzás, futás
közben adogatás társnak,
rugásfajták /spicc, felsı/,
büntetı rúgás, védekezéstámadás.
Szerva, tenyér és fonák, háló
feletti ütögetés.

Verseny- és csapatjátékokban
a szabályok betartásával és az
esetleges vereség elviselésére
való készséggel vegyen részt.
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3. Témakör: Képességfejlesztı gyakorlatok atlétikára építve

Tananyag

Képességfejlesztı gyakorlatok atlétikára
építve

Tanulói tevékenység
 Futások.

Elvárt és javasolt fogalmak

Rövid, hosszú, középtávú futás,
lassú, közepes és gyors iramú
futás, elıre-hátra futás.

 Dobások /kislabda,
medicinlabda, különbözı Kidobó terpesz, oldalterpesz,
mérető labdák dobása/.
medicin lökések, egykezes
felsı, egykezes alsó, kétkezes
felsı, kétkezes alsó, mellsı
dobás.
 Ugrások /helybıl
Elrugaszkodás páros lábról,
távolugrás nekifutással.
érkezés guggolásban,
elrugaszkodás egy lábról, dılés
elıre, térdfelhúzás hashoz.

Óraszám: 37 óra:

Elvárt teljesítmény

Szabályok betartásával,
viszonylagos önállósággal
alapmozgások és atlétikai
mozgások végrehajtására
legyen képes.
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4. Témakör: Úszás

Tananyag

Kondi úszás
Mellúszás technikájának fejlesztése
Vízben végezhetı játékok

Tanulói tevékenység

Táv úszása.
Siklás, siklás közben karlábtempó összekapcsolása
helyes levegıvétel kialakítása.
Önfeledt játék a vízben.

Óraszám: 10 óra.

Elvárt és javasolt fogalmak

Bugyborékolás, siklás,
kartempó-lábtempó,
levegıvétel, falnál fordulás.

Elvárt teljesítmény

Egyéni képességek szerint:
Helyes úszástechnika
alkalmazása.
Úszó kondíció fokozása.
Tökéletes mellúszás
elsajátítása.
Felszabadult játék a vízben.
Higiéniai szokások betartása.
Viselkedési normák betartása.
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5. Témakör: Kondicionáló gyakorlatok

Tananyag

Kondicionáló gyakorlatok

Tanulói tevékenység

Különbözı erısítı
sporteszközök használata.

Óraszám: 10 óra.

Elvárt és javasolt fogalmak

Kitartás, izomcsoportok nevei
/bicepsz-tricepsz, combizom,
vádli, hátizom-hasizom.
Erısítés, nyújtás, feszítés.

6. Témakör: Téli foglakozás

Tananyag

Téli foglalkozás, téli játékok és hó
eltakarítási munkák

Tanulói tevékenység

Szánkó húzása, tolása, hógolyó
gyúrása, dobása, hódomb
építése.
Hó lapátolása, seprése, kotrása.

Elvárt teljesítmény

Megfelelı önismeret
kialakítása.
A gépek, sporteszközök
balesetmentes használata.
Kitartó feladatvégzés.
A megfelelı izomcsoportok
képességek szerinti fejlıdése.
A viselkedési normák
betartása.
Segítség nyújtása társnak.

Óraszám: 8 óra.

Elvárt és javasolt fogalmak

Húzás, tolás, gyúrás-dobás,
célbadobás, mozgó cél
eltalálása.

Elvárt teljesítmény

Önállóan végezze el a hó
eltakarítási munkákat.
Balesetmentesen vegyen részt
a téli játékokban.
Az idıjárásnak megfelelıen
öltözködjön.

598

7. Témakör: Felmérés

Tananyag

Fizikai képességek mérése tanév elején és
végén

Tanulói tevékenység








12 perces /Cooper/ futás
50 m-es futás
Távolugrás nekifutásból
Felülések 1 perc alatt
Ingafutás
Kislabda dobása
Kétkezes medicinlabda
dobása hátra

Óraszám: 12 óra.

Elvárt és javasolt fogalmak

A tanult fogalmak.

Elvárt teljesítmény

Az egyéni képességekhez
mérten a fizikai képességek
fejlıdése, az addig elért
eredmények javítása.

Szakmai ismeretek
Szakmai elmélet
heti
évi

11. évfolyam
4 óra
148 óra

12.évfolyam
4 óra
148 óra

11. évfolyam
20 óra
740 óra

12.évfolyam
20 óra
740 óra

Szakmai gyakorlat
heti
évi
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Szakmai gyakorlat
11. évfolyam
8

Rongyszınyeg és lábtörlı szövés
Háztartástan:

12.évfolyam
8
8

8

konyhatechnika, takarítás,
ruhagondozás, kerti munka,
lakáskultúra
Habilitációs munkavégzés -MHGY

4

4

Tantárgy neve: Szakmai ismeretek és gyakorlatok: Rongyszınyeg és lábtörlı szövés/ Szakképzés 1. -2.
Cél

Feladat

Követelmény

A szakmai elméleti ismeretek elsajátításában
olyan ismeretanyag nyújtása, megtanítása,
amelyek nélkülözhetetlenek a szınyegszövés
gyakorlati munkafolyamatai során, az adott
feladatok közvetlen elvégzéséhez. Az átfogó
elméleti szakismeretek olyan szintő
megismertetése, amelyek alapot jelentenek a
különbözı karakterő, funkciójú és
szövéstechnikájú munkadarabok gyakorlati
megoldásaihoz.

A tanuló egyéni képességeihez mérten a
szınyegszövıszakma minél teljesebb elméleti
és gyakorlati megismertetése. Az elıírt
szakmai követelmények megfelelı gyakorlati
alkalmazása.
Korszerő
szakmai
alapmőveltség
és
hasznosítható szaktudás elsajátítása és
megalapozása, ami az életvitelüket jobbá teszi
és szabadidejük hasznos eltöltését növeli.
Szakmaszeretetre, hivatástudatra, és minél
nagyobb önállóságra nevelés.
Esztétikai érzékének és a népmővészet iránti
érdeklıdésének fejlesztése.

Ismerje fel a szövésben szükséges nyersanyagfajtákat,
az anyag színeit, milyenségét.
Ismerjen fonásmódokat.
Ismerje meg a szövıállvány, keret fajtáit, részeit, a
felvetés módját. Ismerje és alkalmazza a
szövésmintákat. Tudjon harmonikus szín és
mintaválasztásokat készíteni.
Tanuljon meg irányítás mellett szıni, használati
termékeket készíteni. Ismerje meg a szövésterméket,
és annak alkalmazási módját.
Sajátítsa el az alapvetı népmővészeti ismereteket.
Legyen tudatában az alapvetı higiéniai és
alesetvédelmi elıírásoknak.
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Értékelés:
Félévkor szöveges, tanév végén szöveges és érdemjeggyel történı tájékoztatás
A végzıs évfolyam a szakma tanulásáról tanúsítványt ad az intézmény.
Ajánlott szakirodalom:
• Landgráf Katalin-Szittner Andrea: Kézi szövés (Budapest, 1982 NPI)
• Csókos Varga Györgyi: Szövés (Múzsák kiadó, Bp.1978
• Csókos Varga Györgyi: Festés, szövés (Calibra kiadó, Bp. 1995)
• Petrás Anna: Szövıiskola (Bp. 1990 BMK)
• Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány (Móra Kiadó, Bp. 1988)
• Ortutay Gyula: Magyar néprajz (Corvina Kiadó, Bp. 1982)
• László Gyula: Árpád népe (Helikon kiadó, Bp.1988)
• Kósa László-Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra, (Móra kiadó, Bp. 1973)
Taneszközök:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szövıkeretek, szövıállványok, szövıszék, tartozékok, vetélı, leverı villa
Madzagszövı
Ollók
Felvetıfonalak
Szövıfonalak
Maradék fonalak, varrócérna
Kartonok
Színes kivágó papírok
Ragasztó, vonalzó
Festék, ecset, zsírkréta, csomagolópapír, vázlatfüzet, színes ceruza
Nagyító lencse, tő, mérıszalag
Mőszaki rajzlapok

Szemléltetıeszközök:
•
•
•
•
•
•
•

Textilminta győjtemény, fonalgyőjtemény
Különféle összetételő anyagvágatok
Oktatótáblák
Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok
Szıttes fotók
Diafilmek
Videokazetták
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KÖVETELMÉNYEK
ELMÉLETI KÖVETELMÉNYEK
ANYAGISMERET: a tanulónak irányítás mellett, segítséggel ismernie és tudnia kell:
• rendszerezni a textilipari nyersanyagok fajtáit, megkülönböztetni eredetüket;
• a fonalkészítés legfontosabb mőveleteit;
• alapvetı színezési eljárásokat
SZİNYEGSZÖVÉS SZAKMAI ISMERETÉNÉL a tanulónak ismernie kell:
• a kézi szövés hagyományos módjait, technikáit;
• különbözı fonási, felvetési, szövési technikákat;
• a fonal-elıkészítés mőveletét;
• a szövıállvány, szövıkeret fajtáit: szádfa; karmantyúfa; szövıkeret, állókeret; szövıszékek; parasztszövıszékek;
• a szövıállvány szerkezeti felépítését;
• a tartozékokat;
• a mintázásban résztvevı szerkezeteket és a mintázás lehetıségeit;
• alapkötések fajtáit (alapszinten);
• a legegyszerőbb szınyegszövési technikákat;
• tervezésben: alapvetı tervezési ismereteket;
• a szınyegtervezés legegyszerőbb, legalapvetıbb szempontjait;
• a tervezett szınyeg rajzi technikáit, formáit a legegyszerőbb módon;
• szín és színkompozíciós ismereteket.
GYAKORLATI KÖVETELMÉNYEKNÉL a tanulónak irányítás mellett, segítséggel ismernie és tudnia kell
• különbözı fonásmódokat (kettes, hármas, pókszövés)
• különbözı szövési módokat
• szövıkereten való szövést (asztali),
• nagy szövıállványon való szövést,
• kiválasztani a kézi szövéső szınyegek elıállításához szükséges fonalfajtákat;
• szakszerően elvégezni a szükséges fonal és szövı elıkészítı mőveleteket;
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•
•
•
•
•
•
•
•

különbözı szövésminták ismerete (sima, csíkos);
mintázási lehetıséget kihasználva változatos termékek kivitelezése, szövéstermékek létrehozása: tarisznya, rongyszınyeg, párna, lábtörlı;
megfelelı technika kiválasztása a tervek elkészítése után;
munkafolyamatok helyes sorrendjének kialakítása;
a szövıállvány szakszerő mőködtetése;
a befejezı mőveletek szakszerő elvégzése;
a szövött anyag hibáinak megelızése, ezek felismerése, szükség esetén kijavítása;
a különféle szövési mőveletek elvégzésére, a tervekben elıírt méretek megfelelı arányú minták betartása.

ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
 szúrás, vágás kezelése;
 kéziszerszám okozta sérülés kezelése;
 mentıláda ismerete, helyes használata.
ÉRTÉKELÉS
Mit értékelünk:
 Anyagismeretbıl a feladat megértése, pontossága.
 Szınyegszövés során leggyakrabban alkalmazott nyersanyagok, fonalféleségek szóbeli összefoglalása.
 A fonal szakszerő megnevezése tapintás útján (pl. gyapjú) a fonalgyőjteménybıl.
 Szakmai ismereteknél az alapfogalmak egyszerő, tömör megfogalmazása. Külön értékelni kell a tanuló kreativitását, , kezdeményezését a
tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására
Gyakorlati munkájának értékelési alapjai
• Az elkészített konkrét munkadarabok (tarisznya, lábtörlı, párna, rongyszınyeg), minısége, a kivitelezés színvonala.
• Vagy részmunkafolyamatok: (önállóan is lehet értékelni egy konkrét részfolyamatot, egyes munkafázist)
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Tananyag
Szakképzés 1.
1. Témakör: Anyagismeret

Tananyag

Anyagismeret

Szálas anyagok csoportosítása

Tanulói tevékenység

Fonalgyőjtemény megtekintése.
Ismerkedés a textilipari
alapanyagokkal.
Kereskedelmi forgalomban lévı
fonalak megismerése.
Vásárlás egy fonal üzletben.
Motring, gombolyag
szétválogatása.
Gombolyítás gyakorlása.
A természetes szálas anyagok
felhasználási módjai.
Szálas anyagok felismerése
égetési próbával.

Óraszám: 24.

Elvárt és javasolt fogalmak

Szálas anyagok csoportosítása:
 Természetes szálas
anyagok:
• állati eredetőek
• növényi
eredetőek
 Mesterséges szálas
anyagok.
A fonalgyártás mőveletei,
sodrás.

Elvárt teljesítmény

Tudjon megfigyelni,
összehasonlítani,
csoportosítani.
Ismerje a természetes szálas
anyagokat.
Ismerje az állati és növényi
eredető fonalak
tulajdonságait, felhasználási
módjait.
Tudja a motringot a
gombolyagtól
megkülönböztetni. Tudjon
gombolyítani.
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2. Témakör: Szakmai ismeretek

Tananyag

Fonás






Története
İsi eszközei
Tárgyi örökségei
Hagyományai
Fejlıdése

Tanulói tevékenység

Fonás eszközeinek
megismerése, idırendi
sorrendje.
Néprajzi Múzeum megtekintése.
Tájház megtekintése.

Szövés
 Elıkészítése
 Eszközei
 Szövéssel kapcsolatos
alapfogalmak

A szövés elıkészítı
mőveleteinek, eszközeinek
bemutatása
Szövıkeret részeinek
bemutatása, szövıkeret felvetése
segítséggel. Takácscsomó
ismerete.
Tervkészítés:
o megfelelı mintaelem
kiválasztása
o egyszerőbb csíkminták,
sorminták lemérése
papírra,
o megfelelı két színnel
való kiszínezése.

Óraszám: 30 óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

A fonás ısi eszközei: Élet a
fonóban.
Kész fonal mérése (motolla).

Ismerje a fonás eszközeit.
Ismerje meg a régebbi korok
életmódját, hagyományait,
népszokásait.

Szövés elıkészítı mőveletei:
Felvetés, felvetıfonal,
láncfonal, vetülékfonal, vetıfa,
szövıkeret, szövıszék.
Szövıkeret részei:
hengerek, nyüstfa, vetélı pálca,
talp, tartókeret.
Szövéshez használt kézi
eszközök: vetélık, leverı villa,
láncfonal, vetülékfonal, minta.
Tervezés, sorminta, csíkos
vászonszövés

Ismerje a szövéshez szükséges
eszközöket.
Tudja a funkciónak megfelelı
anyagokat kiválasztani.
Ismerje a szövés egyszerő
alapfogalmait.
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3. Témakör: Tervezés

Tananyag

Színek
Színelmélet

Tanulói tevékenység

Színek csoportosítása:
 alapszínek
 kevert színek
 szín ritmusok.
Vázlatfüzetben színkeverés
temperával.
Papírragasztás a színskála
szerint.
Színkontraszt készítése
festékkel.
Játék a színekkel festéssel,
színezéssel.
A színek hangulati szerepe,
térhatása. Színárnyalatok,
tónusok egymáshoz való
viszonya, színvariációk
Kompozíció készítése hideg,
majd meleg színekkel.
Szınyeg, tarisznya stb. tervezése
meleg színekkel (papírvágás,
ragasztás).
Szınyeg tervezése hideg
színekkel. (festéssel).

Óraszám: 10 óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Szín, alap és mintázó színek,
színkeverés, színkör,
színkontraszt,

Elvárt teljesítmény

Tudja a színeket
csoportosítani többféle
szempont szerint.
Tudjon kevert színeket
elıállítani festékkel.

Színek tónusai:
 hideg színek
 meleg színek

Ismerje a színek tónusait.

Tudjon tarisznyát, szınyeget
tervezni.
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4. Témakör: Népmővészeti alapismeretek

Tananyag

Népszokások
Népi kismesterségek

Tanulói tevékenység

„Népmővészet” könyv
nézegetése.
Népszokások néhány jellemzı
motívumainak megismertetése:

Óraszám: 10. óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Népi játékok, népviselet,
népdalok.
Népi kismesterségek:
 Agyagozás
 Bırmunka
 Hímzés
 A hímes tojás
 Fonás
 Szövés.

Elvárt teljesítmény

Ismerje az egyes népszokások
jellemzıit, (pl. Farsangolás)
Ismerje meg a népi
kismesterségek jellemzı
vonásait.
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5. Témakör: Szakmai gyakorlatok

Tananyag

Fonás mőveletei és eszközei





Kézi szövés
Vetülék nélküli szövés
Szövés egyszerő eszközökkel
Szövés elıkészítı mőveletei

Szövés vakkereten

Futó szövése

Tarisznya szövése

Tanulói tevékenység
A fonás elıkészítése, sodrás, fonás,
gombolyítás.
Kimérés, vonal mentén csíkvágás.
Zsinórkészítés szarvacskával,
körmöcske.
Szövés madzagszövın.
A felvetés és a csomózási technikák
gyakorlása.
Szövés helyes elkezdése, elıszövés.
Egyenletes, spontán szövés,
folytonosság rászövés, tömörítés,
feszítés, váltás kis kereten. Szövés
alapkötése.
Vetülék felülető szövés.
Futó szövése vászonkötéssel.
Szövés befejezésének megismerése.
Szövés, kapuvonal helyes tartásával.
Szövés 2 színnel, 2 vetélıvel. Szélek
párhuzamos és egyenletes tartása.
Szélek eldolgozása, összevarrása,
zsinórkészítés eldolgozása fonással,
összevarrás, Zsinór készítése.

Óraszám: 24.

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

2- 3 szállal sodrás, fonás.

Tudjon 2 szállal sodorni, 3 szállal
fonni.

Folyton folyvást szedés
Láncfonal, vetülékfonal.
Kettıs csomó, halászcsomó,
Takácscsomó.
Szövés eszközei, szövıkeret
részei,
szövés közben használt
eszközök:
leverı villa, vetélı, vetıfa.

Zsinórt készíteni szarvacskával,
szıni szádfán, szalagot szıni
karmantyúbabát készíteni.
Ismerje a láncfonalat és a
vetülékfonalat.
Ismerje a szövés eszközeit.
Tudja az egyenletes spontán
szövést váltós kis kereten.
Tudja a széleket helyesen
eldolgozni.
Tudjon szıni spontán szövéssel,
terítıt levágni, eldolgozni,
egyszerő csíkos ritmusú
tarisznyát szıni, egyedi
tervezéssel,
szıni és mintázni 2 színő
fonallal,
2 vetélı bottal, tarisznyát
összevarrni:
fonással zsinórt készíteni.

Szakképzés 2.
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1. Témakör: Anyagismeret

Tananyag

Anyagismeret

Szálas anyagok tulajdonságai

Tanulói tevékenység

Fonal nagyüzemi elıállításának
megtekintése, látogatás a
szegedi Fonalfeldolgozó
Üzemben.
Szálas anyagok felismerése
égetési próbával az eddig
tanultak alapján.
Szálas anyagok tulajdonsága és
csoportosítása.
Elemi szál hosszúságának
vizsgálata nagyítón keresztül.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Ismerje a természetes szálas
anyagokat.
Ismerje fel a fonalakat:
Fonalak viselkedése hı hatására
o Gyapjú
(égetés).
o Pamut
Fonalak nedvszívó tulajdonsága.
o Kender
o Mőszál.
elemi szál, hosszúság
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2. Témakör: Szakmai ismeret

Tananyag

Szövéstörténeti áttekintés
 Szövés története
Magyarországon és a
Kárpát medencében

Fonás és szövés története

Tanulói tevékenység

Óraszám: 30 óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Szövéstörténeti múzeum
látogatása.
Népmővészeti munkafüzet
nézegetése.
Nemezelés anyagainak és
Honfoglalás, jurta, nemezelés.
eszközeinek megismerése,
nemeztárgyak (baba, labda)
készítése.
Fonás, szövés története az
Rokka, orsó, agyagsúlyok.
ıskortól, legısibb szövött
textíliák eredete.
Fonás, szövés kialakulásának
Vízszintes szövıszék.
folyamata, kezdetleges eszközök
tárgyi örökségek.
Eredetiség a hagyomány
tükrében.
Szövés közben használt
eszközök korszerősödése.
A megszıtt anyagok
felhasználási lehetıségei.

Elvárt teljesítmény

Ismerje a fonás és a szövés
rövid történetét.

Ismerje az ısi eszközöket.

Ismerje a vízszintes szövıszék
szerepét.
Tudjon nemezlabdát,
nemezbabát,
nemezterítıt készíteni.
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3. Témakör: Tervezés

Tananyag

Tervezés

Tanulói tevékenység

Mérıeszközök csoportosítása,
használata, a centiméter helyes
használata mérıszalag
segítségével.
Irányok adekvát alkalmazása.
Ritmusok: folyamatos, zárt.
Szimmetrikus kompozíciók
tervezése.
Kompozíción belüli arányok.
Térkitöltés. Mintaelemek
alkalmazása.

Óraszám: 14 óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Centiméter.

Csíkritmus
 páros csíkritmus
 páratlan csíkritmus.

Elvárt teljesítmény

Tudja a mérıszalagot
használni.

Tudjon páros csíkritmusban és
páratlan csíkritmusban
tervezni
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4. Témakör:

Tananyag

Tanulói tevékenység

Esztétika, néprajz

Szakmai kirándulások,
múzeumlátogatások a népi
kultúra tükrében. Szıttes
győjtemény” megismerése,
csoportosítása.

Népi szövés a Kárpát-medencében

Térkép használata.
Kézmővesség jelentısége és
szerepe a jelen korban.
Népcsoportok jellemzı díszítı
elemei.
Szıttesek karaktere, motívumok
elemzése.
Ünnepkörökhöz,
népszokásokhoz kapcsolódó
tárgyak.
Magyarország ünnepi
hagyományai, népszokásai,
jellemzı évfordulói.
Ünnepekkel kapcsolatos
tárgykultúra.
Hagyományırzés jelentısége.

Népi hagyományok

Óraszám: 20 óra

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Múzeum, tájház, győjtemény,
kutatás, restauráció.

Ismerje fel a székely festékes
szınyeget és motívumait.
Népcsoportok nevei.

Ünnepkörök: Húsvét, Pünkösd
Advent, Karácsony.
Hagyomány, kalendárium,
Népszokás:busójárás,
farsangolás, kiszebáb,
kenyérszentelés, aratóünnep,
szüret stb.

Ismerje a mintaelemeket:
virág, hal, grádics, fésőfog.

Ismerjen néhány
magyarországi hagyományt és
népszokást.
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5. Témakör: Szakmai gyakorlatok

Tananyag
Párna szövése adott terv szerint

Rongyszınyegszövés egyszerő
csíkmintával

Szövıállványok, szövı eszközök
karbantartása

Tanulói tevékenység
Lánc és vetülékfonalak elıkészítése,
kiválasztása, felvetés segítséggel.
Szövés, szélek eldolgozása, szövés
levágása, eldolgozása csomózással.
Szövött anyag oldalainak összevarrása.
Párna kitömése, eldolgozása.

Óraszám: 296 óra

Elvárt és javasolt
fogalmak
Szövés eszközei,
munkamőveletei.
Kivitelezés színvonala.

Alapanyagok kiválasztása.
Alapkötések:
Szükséges fonalmennyiség becslése
Egy szálon forduló
Színek meghatározása, mintaterv
technikák
készítése, elıszövés, szövés, vetélı
Szumákcsomó.
helyes használata, kötésmódok
megbeszélése.
Csíkritmusok: egyenletes,
Szınyeghibák.
páros, hármas csoportos ritmusok.
Szélek párhuzamos és egyenletes tartása
eldolgozása, befejezése, szınyeg
levágása, eldolgozása,
tisztázása. Hibák felismerése, jelzés a
felnıttnek, balesetvédelmi szabályok
Balesetvédelem,
betartása, a mentıláda használata.
segítségkérés.

Elvárt teljesítmény
Tudjon megadott terv szerint
párnát szıni.
Legyen képes az alapanyagok
kiválasztására szín,
mennyiség, minıség szerint.

Ismerje a kötésmódokat.
Ismerje a csíkritmus
szerepének a fontosságát a
tervkészítésben.
Készítsen munkadarabot
egyszerő csíkmintával.
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Cél

Tantárgy: Szakmai ismeretek és gyakorlatok: Háztartástan/Szakképzés 1.-2.
Feladat
Követelmény

Képessé tenni önmaga és környezete alapvetı
szükségleteinek ellátására.
Jártasságot kialakítani saját maga és
környezete tisztán tartásában /konyhai,
takarítási, mosási, vasalási feladatok/.
Kialakítani belsı igényt az alapvetı higiéniai
szabályok betartására.
Kialakítani kulturált viselkedési normákat.

Az önállóság elérése a háztartási
tevékenységekben.
Konkrét helyzetekben, a házimunkában való
folyamatos részvétel gyakoroltatása.
Folyamatosan csökkenı irányítás mellett
egyszerő ételek elkészítése, az önellátáshoz
való hozzájárulás.
A megszerzett és begyakorolt ismeretek
alkalmazása a tanulók saját, lakó és
munkakörnyezetének rendben tartása.
A megismerı tevékenységekben, fejlesztésben
a konyhai mőveletek napszakhoz, évszakhoz
kötött tevékenységi rendjének kialakítása.
Kialakítása, megerısítése íz olyan tanulói
jellemvonásoknak, mint rendszeretet, egymás
iránti megbecsülés.
Biztosítása a higiénés szokások
alkalmazásának a háztartásban.

Alakuljanak ki a ház körüli teendıkben való
részvételhez szükséges alapvetı készségek,
feladattudat.
Ismerje az alapvetı házimunkákat /mosás,
vasalás, takarítás/.
Készítsen egyszerő ételeket.
Tudjon és figyeljen a lakáskultúra alapvetı
elemeire, berendezésére, színek harmóniájára,
növények ápolására.

Értékelés:
Félévkor szöveges, tanév végén szöveges és érdemjeggyel történı tájékoztatás.
A végzıs évfolyam a szakma tanulásáról tanúsítványt ad az intézmény.
Ajánlott szakirodalom:
• Németh Judit: Életvitel és gondozási ismeretek, 7-8. Tankönyv és munkafüzet /Mőszaki kiadó, Budapest, MK-5507101, (MK-5507201)
• Németh Judit: Életvitel és munkafüzet 9-10., Munkatankönyv (MK 5507103)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezei Istvánné- Tomasovics Istvánné- Szabados Istvánné: Életvitel és gyakorlati ismeretek, Háztartástan, Munkatankönyv (School Kiadó
Bt., Nyíregyháza, SC-0005, ISBN: 963-210-541-9)
Pitrik József: Technika és életvitel 6. o. (Apáczai Kiadó, AP 062101)
Gyulai Lajosné- Nagy Attiláné: Technika- Háztartástan: 10-11 éveseknek (Mőszaki Könyvkiadó Kft., MK 05071)
Kisvárdai Antalné: Otthonunk csodái, mf. 5. o. (DI 116202, DI 116201)
A. Iliászné- Oriskó F.- Tomis A.: Gasztronómiai alapismeretek- 2172 (Képzımővészeti Kiadó, ISBN 96333692697)
Mundi, Max: Saláták /Kossuth Kiadó, ISBN 9789630942416/
Jenny Stacey: A legjobb receptek: Vegetáriánus konyha (Vince kiadó, ISBN 9639552588)
2009 Art Noverau: Csokoládé- Ellenállhatatlan finomságok lépésrıl lépésre (Lajos Mari Kiadó, ISBN 9789638777591)
Schinharl, Dickhaut: A sütés alapkönyve, /Magyar Könyvklub/Török Zsuzsa: Csodaszép és finom torták, sütemények (Ringier Kiadó,
ISBN 9633692697)
Gabula András- Halmos Mónika: Ünnepi finomságok (Szalay Könyvek és Kereskedelmi Kft. ISBN 9789639551237)
Ursula Krüger: Zöldellı lakás (Alexandra Kiadó)
Julie Savill: 101 hangulatvarázsló ötlet (Alexandra Kiadó, ISBN 9789633701638)
Cser Kiadó: Színes ötletek sorozat
Karczagi Annamária: Lakásdíszítés- Az ötlettıl a megvalósításig (Magyar Könyvklub)
Papp László: Origami /A hajtogatás mővészete/, (Tóth könyvkereskedés és kiadó, ISBN 9789639161504)
Heffner Anna: A látás világa 3. o.(OT 0302)
Rigóné- Kovács: Varázslatos üvegek- Dísztárgyak, egyedi alkotások (Lazi Kiadó ISBN 9632102975)
Stewart és Sally Walton: 100 gyors ötlet a lakás átalakításához- Praktika könyvek (Aréna 2000 kiadó, ISBN 96377046976)
Radics Mária: Virágos húsvét (Cser Kiadó, ISBN 9789639759718)
Messenheil: Szalvétatechnika a négy évszakra (Cser kiadó, ISBN 9639560537)
Mezıgazda kiadó: Virágágyi és balkonnövények (ISBN 9632102975)
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Szükséges eszközök:
Konyhatechnika témakörhöz:
• Gáztőzhely
• Hőtıszekrény
• Tálaló készlet
• Evıeszközkészlet
• Fızı- és sütıedények
• Kiszedı készlet
• Étkészlet
• Pohárkészlet
• Desszertes készlet
• Tárolóedények
• Zöldséghámozók
• Zöldségreszelı
• Húsklopfoló
• Vágódeszkák
• Nyújtódeszka, nyújtófa
• Keverıedények
• Szőrık
• Kelesztı tál
• Mérıkancsó, mérıpohár
• Gyümölcsmosó tál
• Főszertartó
• Tojásszeletelı
• Citromfacsaró
• Habverı
• Üvegnyitó
• Konzervnyitó
• Kancsók
• Teáskanna

Szükséges eszközök:
Takarítás témakörhöz:
• Porszívó
• Takarítógép
• Szınyegtisztító kisgép
• Kézi takarító eszközök /seprő, partvis, lapát, felmosó
szett, portörlı ruha, súroló szivacs/
• Permetezı flakon
• Hulladéktároló eszközök
• Tisztítószerek
Ruhagondozás témakörhöz:
• Hagyományos- és automata mosógép
• Szárítógép
• Vasaló, vasalóállvány
• Szárítómásolat
• Varróeszközök
• Cipıtisztító eszközök
Kerti munka témakörhöz:
• Ásó
• Gereblye
• Kapa
• Cirokseprő
• Lombseprő
• Vaslapát
• Hólapát
• Talicska
• Palántázó fa
• Virágcserép, virágláda
• Vetımagok, virághagyma
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tálcák
Kávé- és teafızı
Vízforraló
Kenyérpirító
Darálógépek
Bot mixer
Mikrohullámú sütı
Gyümölcsaszaló gép
Szendvicssütı
Gázgyújtó

•

Hulladéktároló eszközök

Lakáskultúra témakörhöz:
• Írószerek
• Szárazvirágok, dekorációs kellékek, tőzıhab, fali dísz
alapok
• Dekorációs anyagok, eszközök: gyöngyök, kagylók,
egyéb kiegészítık, damil
• Textíliák, himzıfonalak, varróeszközök, textilfesték,
textilragasztó
• Agyag, formázó eszközök, lakk, máz
• Fa megmunkálásához eszközök, barkácskészlet

KÖVETELMÉNYEK
 ELMÉLETI KÖVETELMÉNYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerje fel a háztartásban használt gépeket, eszközöket, alapvetı szinten nevezze meg a funkciókat.
Ismerje fel a háztartásban használt tisztítószereket, alapvetı szinten fogalmazza meg az alkalmazásuk szabályait.
Ismerje az alapvetı ételkészítési módokat /fızés, sütés, párolás, sőrítés/.
Segítséggel állítson össze napi, heti étrendet az egészséges étkezés szabályainak ismeretében.
Soroljon fel üzlettípusokat, legyenek ismeretei az alapanyagok beszerzési forrásairól.
Kísérje figyelemmel az élelmiszerek eltarthatóságát.
Ismerje az élelmiszerek tárolásának szabályait a kamrában és a hőtıszekrényben.
Nevezze meg a nagytakarítás lépéseit, a mosás fázisait, a szükséges eszközöket, tisztítószereket.
Nevezze meg a ruhajavítás eszközeit, alapvetı szinten nevezze meg a funkciókat.
Legyenek ismeretei a vasalási módokról.
Ismerje fel, nevezze meg és helyezze el megfelelıen a lakás bútorait a különbözı helyiségekben.
Ismerje fel, nevezze meg a kerti szerszámokat, alapvetı szinten fogalmazza meg a funkciókat.
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•
•

Dísztárgykészítés eszközeinek ismerete, balesetmentes, adekvát használata
Dísztárgykészítéshez használt anyagok elemi szintő ismerete

 GYAKORLATI KÖVETELMÉNYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Használja rendeltetésszerően a háztartásban használt gépeket, eszközöket, tartsa be a higiéniai és balesetvédelmi szabályokat.
Válassza ki a megfelelı tisztítószereket a funkcióknak megfelelıen.
Önállóan készítsen hideg reggelit, uzsonnát.
Mőködjön együtt a meleg ételek elkészítésénél, részfolyamatokat önállóan végezzen el.
A beszerzett alapanyagokat és a készételt megfelelıen helyezze el a kamrában és a hőtıszekrényben, ismerje fel a romlott élelmiszert,
ételt.
A munkafelületeket irányítás mellett tartsa tisztán.
A keletkezı hulladékokat önállóan helyezze el.
Önállóan terítsen hétköznapi és ünnepi étkezésekhez, együttmőködéssel vendégfogadáshoz.
Ellenırzés mellett mosogassa el a használt edényeket.
A napi takarítás, rendrakás lépéseit önállóan végezze el, közvetlen környezetét tartsa tisztán.
Irányítással végezze el a nagytakarítás lépéseit, részfolyamatokat önállóan végezzen el.
Irányítással végezze el a mosás mőveletét, tartsa be az érintésvédelmi szabályokat.
Ismerje fel a ruhajavítás szükségességét, segítséggel varrjon fel gombot, végezzen el egyszerő javításokat.
Irányítással vasaljon ki egyszerő textíliákat, tartsa be az érintésvédelmi szabályokat.
Segítséggel készítsen ünnepi asztal- és fali díszt, ajándéktárgyat.
Önállóan gondozza a szoba növényeit.
Irányítással végezze el az évszaknak megfelelı kertgondozási feladatokat.
Alakuljon ki igénye a tiszta, rendezett környezetre, fejlıdjön esztétikai érzéke.
Egyszerő munkafolyamatok utánzása
Dísztárgyak készítése textilbıl, papírból, fából, agyagból, mőanyagból
 ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK

•
•

Szúrt, vágott seb tisztítása, mentıláda használata.
Égett sérülés hőtése, kezelése.
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•
•
•
•
•
•

Vérzéscsillapítás.
Vegyszer okozta maró sérülés felismerése, kezelése.
A mérgezés tünetei.
Az áramütés megelızése, felismerése.
Balesetveszély felismerése.
Segélykérés módjai.

Tananyag
Szakképzés 1.
1.Témakör: Konyhatechnika

Tananyag

Tanulói tevékenység

A konyha berendezési tárgyai, a
tőzhely
 fajtái
 részei
 funkciója
 tisztántartása
 tisztítása

A gáz- és a villanytőzhely
mőködésének megfigyelése,
balesetvédelmi szabályok
megbeszélése, betartása
használat közben.
Tisztításhoz tisztítószerek,
eszközök kiválasztása,
alkalmazása.

A konyha berendezési tárgyai, a
hőtıszekrény
 fajtái
 részei
 funkciója
 tisztántartása
 tisztítása

Hőtıszekrény,
fagyasztószekrény,
fagyasztóláda mőködésének
megfigyelése, üzembe helyezés,
balesetvédelmi szabályok
megbeszélése. Tisztításhoz
tisztítószerek, eszközök

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Fızılap, gázrózsa, sütılap,
kapcsolok, szabályozás

Hőtés, fagyasztás, tartósítás,
romlandó

Elvárt teljesítmény

Ismerje, és alkalmazza a tanult
balesetvédelmi szabályokat.
Nevezze meg a gáztőzhely
részeit, röviden fogalmazza
meg a funkciókat.
Válassza ki a megfelelı
tisztítószereket.

Nevezze meg a hőtıszekrény
részeit, röviden fogalmazza
meg a funkciókat. Válassza ki
a megfelelı tisztítószereket.

Tisztítószerek /mosogatószer,
súrolószer, fertıtlenítıszer,
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Az ételkészítés higiéniája

kiválasztása, a tisztítás
elvégzése.
Élelmiszerek elhelyezése a
hőtıszekrényben:
 -mélyhőtött ételek
elhelyezése
 -zöldség, gyümölcs
elhelyezése
 -tejtermék elhelyezése
 Hús, húskészítmények
elhelyezése
 -tojás elhelyezése
 -italok elhelyezése
A tárolás szabályainak
alkalmazása a gyakorlatban.
Üzletek látogatása, alap- és
nyersanyagok megismerése
céljából, vásárlási gyakorlatok.

szivacs, szagtalanító/

Rács, polc, fagyasztó fiók,
tojástartó, zöldségtartó,
szavatossági idı

Kísérje figyelemmel az
élelmiszerek szavatossági
idejét.

Higiéniai szabályok a munka
megkezdése elıtt és közben.
 -külsı megjelenés
 -ruházat
 -tisztaság
 -a keletkezı hulladék
elhelyezése
 -a felhasznált edények és
eszközök elhelyezése,
tisztítása.

Fertızés, megelızés

A munka megkezdése elıtt
felszólítás nélkül mosson
kezet, vegye fel a kötényt,
sapkát.
Ismerje a keletkezı hulladék
tárolási szabályait.

Az étkezés illemtana
Udvariassági szabályok
alkalmazása konkrét

Tartsa be az udvariassági
fordulatokat.
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helyzetekben.
Konyhai edények, kézi gépek,
eszközök
 darálógépek
 bot mixer
 robotgép
 mérıeszközök
 funkciója
A magyar konyha jellegzetességei
Tésztafélék:
 száraztészták
 levesbetétek
Rizs felhasználása

Összeszerelés, üzembe helyezés
együttmőködéssel.
A darálás eszközeinek üzembe
helyezése, összeszerelése,
csoportosítás mőködési elv
szerint.
A különbözı funkciók
/habverés, pürésítés, aprítás,
dagasztás stb./ alkalmazása.
Dió, mák, kávé, keksz darálása,
tojásfehérje, tejszín felverése,
zöldségek pürésítése, tészta
dagasztása.
Mérések gyakorlása különbözı
mérıeszközökkel, konyhai
mérleggel, mérıkancsóval,
mérıpohárral, evıkanállal.

Meleg ételek készítése

Ismerkedés a jellegzetes
főszerekkel, receptek győjtése.

Köretek készítése

Ismerkedés a különbözı
tésztafélékkel, csoportosítás
felhasználás szerint.

Édességek készítése

Gyümölcsök feldolgozása
 a befızés célja
 eszközei
 menete

A feldolgozás módja, tisztítás,
válogatás, pirítás, párolás, fızés.

Kézi gépek, elektromos gépek

Csoportosítsa a konyhai
gépeket, eszközöket mőködési
elv szerint.

A funkciók nevei

Együttmőködéssel alkalmazza
a különbözı funkciókat.

Dekagramm

Nevezze meg a
mérıeszközöket, segítséggel
mérjen.

Spagetti, csuszatészta,
cérnametélt, eperlevél,
nagykocka, tarhonya.

Soroljon fel néhány tésztafélét,
ismerje alkalmazásukat.

Gabona

Nevezzen meg rizsbıl készült
ételeket.

Húsos ételek készítése,
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Mosogatás, törölgetés

fasírozott, natúrszelet, rántott
hús, gulyásleves, rizses hús.

Fıétel, köret

Mőködjön együtt az ételek
elkészítésénél.

Köret kiválasztása, elkészítése
Piskóta, gyümölcstorta, diós
kifli, teasütemény, muffin,
mézeskalács készítése.
Alapanyagok válogatása
felhasználás szerint, körte,
szilvabefıtt, barackdzsem
készítése.
Az edények, eszközök
elıkészítése a mosogatáshoz,
tisztítószer kiválasztása,
mosogatás, csepegtetés,
törölgetés, rendrakás.

Kevert tészta, nyújtás, szaggatás

dunsztolás

Válasszon köretet a fıételek
mellé.
Segítséggel készítse el az
édességeket.
Mondja el a munkamenet
lépéseit.

Irányítással végezze el a
mosogatás munkafázisait.
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2. Témakör: Takarítás

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

A nagytakarítás menete a
mellékhelyiségben

Ajtók ablak lemosása, csempe,
kagylók súrolása, WC-kagylók
fertıtlenítése, burkolat tisztítása.

Fertıtlenítés, vízkıoldás,
baktériumok.

Irányítással végezze el a
nagytakarítás részfeladatait.

Napi, heti takarítási feladatok a
lakásban

Napi takarítási feladatok
végzése: szellıztetés,
portalanítás, hulladék
eltávolítása, rendrakás, a
burkolat felmosása.
Heti takarítási feladatok
végzése: porszívózás, portörlés,
ajtók lemosása, burkolat
tisztítása, rendrakás.

Rendszeresség.

Önállóan végezze el a napi
feladatokat.

Szezonális takarítási
feladatok a lakásban

Ablaktisztítás, pókhálózás,
szınyeg porolása, tisztítása,
függönyök, terítık mosása,
padlóápolás.

Tisztítószerek

Tisztítószerek kiválasztása a
munkafolyamathoz, a
piktogramok értelmezése, a
balesetvédelmi szabályok
betartása.
Ágynemő cseréje, szellıztetése,
a matrac portalanítása.

Ágynemő gondozása

Irányítással végezze el a heti
feladatokat.

Fogalmazza meg a napi, heti
és szezonális feladatokat.

Önállóan válassza ki a
megfelelı tisztítószereket és
eszközöket.
Tartsa be a balesetvédelmi
szabályokat.
Önállóan cseréljen ágynemőt.
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3. Témakör: Ruhagondozás

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Gépi, kézi mosás
 menete
 eszközei

Mosás kézzel, hagyományos és
automata géppel.

Szárítógép használata

Üzembe helyezés, ruhák
válogatása, behelyezése, hıfok
beállítása, idı megbecsülése.

Programozás, hıfok, idı

Részfolyamatokat ellenırzés
mellett végezzen el.

Vasalás, hajtogatás

Póló, ing, nadrág vasalása,
ruhanemő hajtogatása,
elhelyezése polcon, vállfán,
fiókban.

Hıfok, langyos, meleg, pamut,
szövet, mőszál

Irányítással végezze el a
vasalás mőveletét.

Ruhajavítások
 gombvarrás
 szakadások javítása
 gumi behúzása
 akasztó varrása

A kimosott ruhák válogatása, a
szükséges javítások elvégzése.

Ellenırzés mellett végezze el a
mosás menetét.

Ismerje fel a javítás
szükségességét, válassza ki a
megfelelı eszközöket,
irányítással végezzen el
részfolyamatokat.
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4. Témakör: Kerti munka

Tananyag

Kerti munkák:
 ültetés-palántálás
 magról vetés
 ritkítás
 gyomlálás
 betakarítás

A gyakorlókertben használt anyagok

Óraszám: 10

Tanulói tevékenység

Virágok, zöldségek vetése,
palántázása, gondozása.

Elvárt és javasolt fogalmak

Gyomlálás, kapálás

Segítséggel válassza ki a
vetéshez, palántázáshoz,
gyomtalanításhoz szükséges
eszközöket, segítséggel
végezze el a munkafázisokat.

Zöldségek, gyümölcsök
betakarítása.

Segítséggel végezze el a
betakarítás mőveletét.

Munka a gyakorló kertben,
szezonális feladatok

Kerti eszközök, mőveletek
szakszerő megnevezése

Elvárt teljesítmény

.
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5. Témakör: Lakáskultúra, dísztárgykészítés

Tananyag

Tanulói tevékenység

Lakás helyiségei

Különbözı lakások
megtekintése.

Lakás berendezési tárgyai, kiegészítık

Megfigyelés, funkciók
megfogalmazása,
csoportosítások végzése.

 dísztárgykészítési
technikák
 Hímzés
 Batikolás
 Decopauge
 Kerámiakészítés

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény
Nevezze meg a lakás
helyiségeit, funkcióit.

Csoportosítás: természetes és
mesterséges anyagok.

Helyiségek nevei: konyha,
szoba, fürdıszoba, WC, nappali,
étkezı, kamra, gyerekszoba,
erkély, kert
Használati tárgy, dísztárgy,
bútorok, textíliák /szınyeg,
függöny, terítı/, csillár
Papír, fa, bır, gyapjú, pamut,
fém, mőanyag, csempe, kerámia

Szobanövények ültetése,
gondozása. Vágott virágok
vázába helyezése, gondozása.

Cserép, virágláda, vízcsere
Hervadt, napigényes,
vízigényes, árnyékos

Gondozza önállóan a
szobanövényeket.

Keresztszemes, lapos öltés,
szár- és pelenkaöltés

Képességeinek megfelelıen
készítsen dísztárgyakat.

Anyagok a lakásban

A lakás díszítése:
 növények a lakásban

Óraszám: 10

Terítık és egyéb kiegészítık
készítése elınyomott mintával,
mintatervezés, hímzésfajták
gyakorlása:
Többféle alap díszítése
szalvétatechnikával.
Az agyag tulajdonságai,
formálhatósága, felhasználása.
Ajándéktárgyak készítése:
formázás, égetés, lakkozás.
Formázással tárgyak /hamutartó,
tálak, dobozok/ készítése.

Helyezze el célszerően a
bútorokat a lakás különbözı
helyiségeiben.
Csoportosítsa a berendezési
tárgyakat anyagfajták szerint.

Ragasztás, lakkozás
Agyag, égetés, mázazás,
kemence.
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Szakképzés 2.
1. Témakör: Konyhatechnika

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

A konyha berendezési tárgyai: a
gáztőzhely
 fajtái
 részei
 funkciója
 tisztántartása
 tisztítása

A használati szabályok
alkalmazása együttmőködéssel,
balesetvédelmi szabályok
betartása gyakorlat közben.
Tisztításhoz tisztítószerek,
eszközök kiválasztása.

Gyufa, gázgyújtó.

A konyha berendezési tárgyai: a
hőtıszekrény:
 fajtái
 részei
 funkciója
 tisztántartása
 tisztítás
 leolvasztása

Hőtıszekrény,
fagyasztószekrény,
fagyasztóláda üzembe
helyezése, élelmiszerek
elhelyezése a tárolás
szabályainak alkalmazásával.
A hőtıszekrény,
fagyasztószekrény leolvasztása
a gyakorlatban.

Jegesedés, olvadás.

Segítséggel hajtsa végre a
leolvasztás mőveletét.

A konyha berendezési tárgyai: a
konyhabútor
 részei
 funkciója

A konyhai eszközök célszerő
elhelyezésének gyakorlása.

Polc, fiók, evıeszköztartó.

Önállóan rakja helyre a
konyhai eszközöket.

Mőködjön együtt az üzembe
helyezés közben.
Tartsa be a balesetvédelmi
szabályokat gyakorlat közben.

Zsíroldó szer, fémtisztító,
fémszivacs.

Fertızés, megelızés.
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Az étkezés higiéniája

Munka közben a munkafelületek tisztántartása, a
hulladék elhelyezésének
gyakorlás

Az étkezés illemtan
Az ételkészítés módjai:
az elıkészítı eljárások
 tisztítás
 darabolás

Illemszabályok megbeszélése,
szituációs gyakorlatok.
Zöldségek, gyümölcsök
tisztítása, darabolása.
Húsfélék tisztítása, darabolása.

Az ételkészítés módjai:
az elkészítési eljárások: fızés, sütés,
párolás, sőrítés
 módja
 célja
 eszközei
 alapanyagai

Alapanyagok csoportosítása
feldolgozás szerint, receptek
győjtése, csoportosítása,
szakácskönyv összeállítása.
A heti étrend értelmezése, az
ételek csoportosítása.

Udvariasság, figyelem.

nyers

Csendben étkezzen, annyi ételt
szedjen a tányérjára, amit
elfogyaszt.

Fızés, sütés, zsiradék, pirítás,
párolás, rántás, habarás
Soroljon fel fızéssel, sütéssel,
párolással készült ételeket.

Az ételkészítés módjai: befejezı
mőveletek
 díszítés
 tálalás

Tálalóedények kiválasztása,
esztétikus tálalás gyakorlása
Hidegtálak, sütemények
díszítéséhez alapanyagok
kiválasztás.
Látogatás cukrászdában.

Étvágy, máz, öntet

Soroljon fel díszítıelemeket.

Főszerek

Látogatás élelmiszerboltban,
főszertartó összeállítása
Főszerek tulajdonságainak
megfigyelése /íz, illat, forma/,
ismerkedés a felhasználás
formáival

Só, bors, paprika, tárkony,
babérlevél, köménymag,
majoránna stb.

Válassza ki az ételekhez az
alapvetı főszereket.

Napi, heti étrend
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Hideg ételek készítése

Meleg ételek készítése

Sütemények készítése

Zöldségek feldolgozása, savanyúságok
 zöldségfélék
 Főszernövények
 ízesítıanyagok
Terítés
Mosogatás, törölgetés

Étrend összeállítása, a szükséges
alapanyagok összegyőjtése,
bevásárló lista készítése. A
beszerzés forrásainak
megbeszélése, vásárlás. A
beszerzett alapanyagok
elhelyezése a tárolás
szabályainak alkalmazásával.
Reggeli, uzsonna elıkészítése,
készítése, tálalása / szendvics,
müzli, saláta stb./
Fıétkezésekhez étrend
összeállítása, alapanyagok, köret
kiválasztása, elıkészítés,
elkészítés
Ünnepi alkalmakhoz jellegzetes
sütemények kiválasztása,
elıkészítés, elkészítés.
Csalamádé, ecetes uborka
készítése, eszközök kiválasztása

Kalóriatáblázat, diéta,
változatosság, takarékosság,
olcsó, drága, eltarthatóság

Irányítással állítson össze napi
étrendet, ismerje a beszerzési
forrásokat.

Savanyítás, tartósítás

Önállóan készítsen hideg
reggelit, uzsonnát.
Részfolyamatokat önállóan
végezzen.

Soroljon fel jellegzetes ünnepi
süteményeket.
Válassza ki a szükséges
eszközöket, használat közben
tartsa be a balesetvédelmi
szabályokat.

Önállóan terítsen.

Terítés hétköznapra és
ünnepnapra, vendégfogadáshoz
A tanult munkafolyamat
gyakorlása.

Önállóan mosogassa el a
használt edényeket,
eszközöket, majd rakja el a
helyére.
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2. Témakör: Takarítás

Tananyag

Tanulói tevékenység

Óraszám: 18

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Takarítógép
 funkciója
 részei

Takarítógép üzembe helyezése,
tisztítószerek kiválasztása,
szınyeg, kárpit, burkolatok
tisztítása.
Balesetvédelmi szabályok
betartása.

Programozás

Irányítással végezzen el
részfolyamatokat.

Napi, heti, szezonális takarítási
feladatok

A lakás helyiségeinek
rendszeres, rutinszerő takarítása,
tisztítószerek adagolása
ellenırzés mellett, a
balesetvédelmi szabályok
betartása.

Önállóság, rendszeresség

Önállóan végezze el a
nagytakarítás menetét.
Váljon rutinszerővé a
rendrakás mővelete.
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3. Témakör: Ruhagondozás

Tananyag

Ruhatisztítás módjai: a vegytisztítás.

Mosás kézzel, hagyományos és
automata géppel

Vasalás

Cipıtisztítás

Tanulói tevékenység

Óraszám:
18
Elvárt és javasolt fogalmak

Látogatás tisztítószalonban.
Piktogramok értelmezése,
ruhafajták válogatása a mosás
fajtája szerint.

Vegytisztítás

Ruhafajták rendszeres
válogatása, tisztítása a tanult
módokon. A tisztítószerek
adagolása irányítás mellett. A
balesetvédelmi szabályok
betartása.

Tanult fogalmak gyakorlása,
bıvítése

Ruhafajták, ágynemő és
egyéb textíliák vasalása.
Az évszaknak megfelelı
cipıtisztítás rendszeres
végzése. A szükséges javítások
felismerése és kezelése.

Tanult fogalmak gyakorlása,
bıvítése
Cipıkrém, cipıtisztító
eszközök, sarok, talp, cipész

Elvárt teljesítmény

Ismerje, és alkalmazza
megfelelıen a mosás fajtáit,
tartsa be a balesetvédelmi
szabályokat.

Rutinszerően végezze a
szükséges mőveleteket.

Irányítással végezze el a vasalás
mőveletét.
Alakuljon ki igénye az ápolt
külsıre, és környezetre.
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4. Témakör: Kerti munka

Tananyag

Kerti munkák:
 talaj elıkészítés
 vetés
 ültetés
 sorok, sorközök kapálás
 gyomlálás
Növények vetési, ültetési idejének
ismerete, konyhakert tervezése

Tanulói
tevékenys
ég
Talaj elıkészítı munkák
végzése ısszel és tavasszal,
veteményezés, ültetés a
gyakorlókertben.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Elvárt teljesítmény

Rendezett kert ismertetı jegyei.

Önállóan végezze el a talaj
elıkészítés mőveleteit /ásás,
gereblyézés/.
Képességeinek megfelelıen
önállóan vagy segítséggel
hajtsa végre növények vetését
vagy ültetését. Önállóan
végezzen gyomtalanítási
munkát a haszonnövények
kímélésével
Segítséggel tudja, hogy mit
mikor vetünk. Segítséggel
tervezzen egy kis
konyhakertet.
Ismerje fel a rendezett és
rendezetlen kert közötti
különbséget. Segítséggel
komposztáljon.

Növények gondozása,
betakarítása.

Vetési, gondozási készítése,
vezetése.

Kerti szemét, hulladék hasznosítása a
gyakorlatban
Tanulmányi séta során rendezett
és rendezetlen kertek
megfigyelése.
Komposztálás a gyakorlatban.

vetési idı, vetési mélység,
sortávolság, tıtávolság.
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5. Témakör: Lakáskultúra

Tananyag

A lakás helyiségei

A lakás díszítése

Dísztárgykészítési technikák:
 Fa megmunkálása

Tanulói tevékenység

Látogatás bútorboltban, lakás
felszerelési szaküzletben,
megfigyelés, prospektusok
győjtése.
Bútorok, berendezési tárgyak
csoportosítása különbözı
helyiségekhez.

Óraszám: 10

Elvárt és javasolt fogalmak

Üveg, kárpit, beépített bútor.
Ruhásszekrény, cipıs szekrény,
könyvespolc, íróasztal,
számítógép asztal, tévészekrény.
Otthonosság, kényelem,
célszerőség.

Szobanövények ültetése,
Szárazvirág, termések nevei,
gondozása.
ünnepek.
Évszakoknak megfelelı asztal-,
fali-, ajtódísz készítése: termésés virágdísz kompozícióval.
Ünnepi dekorációk készítése.
Fa tulajdonságai, felhasználása,
Léc, deszka.
a megmunkálásmódjai. Fa
főrészelése, mérések gyakorlása,
Gyalulás, összeillesztés,
szegelés. Egyszerő játéktárgyak,
dísz- és használati tárgyak
készítése.

Elvárt teljesítmény

Sorolja fel a lakás
helyiségeinek bútorait,
kiegészítıit.

Ismerje a bútorok funkcióit.

Irányítással készítsen az
évszaknak, ünnepnek
megfelelı dísztárgyat,
dekorációt.
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Szakmai gyakorlat, habilitációs munkavégzés: munkahelyi gyakorlat
heti
évi

11. évfolyam
4
148

12.évfolyam
4
148

A külsı munkahelyi gyakorlaton, projektben csak a munka alkalmassági vizsgálaton megfelelt tanulók vesznek részt, a többiek pedig az
intézmény különféle munkaterületein töltik gyakorlatukat (takarítás, mosoda). A habilitációs munkavégzés megvalósítása a Munkahelyi
gyakorlat projekt alapján történik (melléklet)
Külsı munkahelyek
Dél-Virág Kertészet
-gyomlálás
-cseréprendezés
-ládázás
-ültetés, telepítés

Idısek Otthona
-takarítás
-parkgondozás

Jó étvágyat KFT
-takarítás

Tesco
- árufeltöltés

Követelmény:
-egyszerő betanulást igénylı munkafolyamat végzése irányítással
-a munkahelyi viselkedési szabályok betartása, a többségi munkatársi közösség pozitív normáinak elfogadása, mintakövetés
-a munkahelyi balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartása
-elemi szintő feladatmegértés, feladattudat
-munkafegyelem és kitartó munkavégzésre törekvés
-elemi szintő önellenırzési készség kialakulása
-alkalmazkodás a változó munkahelyekhez, feladatokhoz
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Eszközjegyzék a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában
Eszköz, felszerelés
Nodus oktatótáblák, képsorozatok
- a gyárban
- a konyhában
- a kerti munkák szerszámai
- háziállatok
- zöldségek, virágok, a
kertész
- erdei munkák
- hova tegyük a hulladékot?
- a gabonától a kenyérig
A munkát végzı ember sorozat
Otthon sorozat
Utcán sorozat
Mindennapi veszélyek sorozat
Mágneses applikációs tábla
Applikációs képek
Applikációs tábla, parafa, filc
Mértani formák, testek
Barkácskészlet, fém- fa
Forgótárcsás mosógép
Centrifuga
Vasaló
Vasalóállvány
Porszívó
Seprő
Lapát
Tisztító kefék – súroló
- ruha

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
Cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
cs /1
cs /1

Összesen
db
4
4
4
4
4
4

cs /1
cs /1
cs /1
cs /1
cs/1
cs/1
cs/1
cs /1
cs/sorozat
cs/1
cs/4
cs/készlet
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
cs/4
cs/4
cs/4
cs/4

4
4
4
4
4
4
4
4
4 sorozat
4
16
4 készlet
1
1
1
1
1
16
16
16
16
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Készségfejlesztı Speciális Szakiskola
Eszköz, felszerelés
- cipı
- köröm
mosogató
Talicska
Locsoló
vödör – mőanyag
fém
gumikesztyő
kerti munkakesztyő
mosdótál
törmelék szivacs
Vatelin
ár
gyöngyök
damil
gyöngyfőzı
körmöcskézı fahenger / 4-8 ágú/
tapéta- vágó kés
ragasztó / textil, bır, tapéta /
fémkapcsok
puhafa
dörzspapír
fafaragó kés
kis kézi fafőrész
gyalu
satu
szögek / fajtánként/
kalapács

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/4
cs/4
cs/4
cs/1
cs/2
cs/2
cs/2
t/1 pár
t/1 pár
cs/1
cs/2 kg
cs/ 2 kg
cs/1
cs/5/doboz
cs/1 tek.
t/1
cs/5
cs/ 1
cs/5 tubus
cs/1 doboz
cs/2 m2

cs/4 ív
cs/5
cs/1
cs/1
cs/1
cs/ fél kg
cs/4

Összesen
db
16
16
16
4
8
8
8
35 pár
35 pár
4
8 kg
8 kg
4
20 doboz
4 tekercs
35
20
4
20 tubus
4 doboz
8 m2

16 ív
20
4
4
4
2 kg
16
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Eszköz, felszerelés
harapófogó
kombinált fogó
hajlítható huzalok
alumínium lemez
lemezvágó olló
gipszöntı formák
tisztítószerek
felmosó szett
tisztító és törlıruhák
tollseprő
ollók
papírvágó
textilvágó cikk-cakk
különbözı mérető és vastagágú
papírfajták
dekorációs kartonok
csomagoló papír
fénymásoló papír
rács vagy keret kiállításhoz
szövırámák állványos
szövıfonalak – felvetı szál
szınyeg fonál
hímzıfonalak fajtánként
napvászon, színes vásznak
különbözı fajtájú kongré anyagok
filcanyagok
kötıtő
horgolótő
kötıfonal

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/4
cs/4
cs/10 m
cs/1 m2
cs/1
cs/5
cs/5 flakon
cs/1
cs/3
cs/1
t/1
t/1/cs/1

Összesen
db
16
16
40 m
4 m2
4
20
20 flakon
4
12
4
35
35 , 4

cs/ 10 ív
cs / 2 ív
cs/100 db
cs/ 2 ív
cs/ 2 ív
cs/ 2 kg
cs/ 4 kg
cs/10 motring
cs/ 2 m
cs/ 3 m
cs/ 1 kg
t/ 1 pár
t/1 db
cs/ 1kg

40 ív
8 ív
400
8
8
10 kg
16 kg
40 motring
8m
12 m
4 kg
35 pár
35 db
4 kg
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Eszköz, felszerelés
horgolócérna
zsákvászon
terepasztal
fotóalbum
elsısegélyláda
fürdıszoba mérleg
tükör
rádióújság, ismeretterjesztı
folyóiratok
nagyobbaknak való mesekönyvek
ifjúsági könyvek
képeslapok
kis mesterségekrıl szóló könyvek
folyóiratok
serdülıkori problémákat bemutató
oktató táblák, könyvek
nemiséggel járó veszélyek táblák
könyvek
drog fogyasztás veszélyei
oktató táblák kiadványok
fóliahegesztı
befıttes üveg
ünnepi asztalterítı
cipıtisztítás eszközei
kerékpárok
növény határozó
akvárium
az ember fejlıdése és növekedése
videófilm

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/50 dkg
cs/3 m
cs/1
cs/1
i/1
i/2
cs/1
cs/2

Összesen
db
2 kg
12 m
4
4
1
2
4
8

t/1
t/1
t/1

20
20
35

cs/2

8

cs/2

4

cs/2

8

cs/1
cs/1
cs/5
cs/1
cs/1
cs/5
cs/1
cs/1

4
4
20
4
4
20
4
4

i/2

2
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Eszköz, felszerelés
fényképezıgép
hátizsák
kulacs
iránytő
kézi nagyító
sátor 2 személyes
esıkabát
bogrács
zsebszámológép
futball
tollaslabda
gáztőzhely
hőtıszekrény
elıkészítı asztal
kétaknás mosogató
konyhaszekrény
étkezı asztal
székek
mechanikus mákdaráló
mechanikus diódaráló
mechanikus húsdaráló
kávéfızı
turmixgép
elektromos habverı
elektromos teafızı
lábas sorozat
fazék sorozat
serpenyık különbözı méretben

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/1
cs/5
cs/5
i/2
i/1
cs/3
t/1
cs/1
cs/1
cs/2
cs/5
i/1
i/1
i/2
i/1
i/1
i/3
t/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
i/3

Összesen
db
4
20
20
2
1
12
35
4
8
8
20 pár
1
1
2
1
1
3
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Eszköz, felszerelés
tepsik különbözı méretben
teflon palacsinta sütı
teáskanna
porcelán keverıtál
fém keverıtál
mőanyag keverıtál
jénai tálak tetıvel
gyümölcsmosó
tésztaszőrı
levesszőrı több méretben
teatojás
edényalátét
kiszedı készlet
gázgyújtó / elektromos /
vágódeszka
kenyérszeletelı
konyhai mérleg
konzervnyitó
tojásszeletelı
citromfacsaró kicsi
citromfacsaró edényes
többfunkciós reszelı
habverı
kenıtoll
fakanál különbözı méretben
gyúródeszka
nyújtófa
üvegmosó

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
i/3
i/2
i/3
i/2
i/2
i/4
i/3
i/2
i/2
i/3
i/2
i/4
i/1
i/1
cs/2
i/1
i/2
cs/1
i/3
cs/1
i/2
i/2
i/2
i/2
i/5
i/1
i/1
i/2

Összesen
db
3
2
3
2
2
4
3
2
2
3
2
4
1
1
8
1
2
4
3
1
2
2
2
2
5
1
1
2

640

Eszköz, felszerelés
alufólia
folpack
edényfogó kesztyő
hőtıtáska készlet
hőtıdoboz szett
jégkocka tartó
üvegnyitó
merıkanál több méretben
tejtartó
mérıedény
12 db-os evıeszköz készlet
kávéskanál
mokkáskanál
süteményes villák
tortalapát
virsli kiszedı
kenyér szeletelı kés
kenı és vágókés
hámozó kés
falapát
üvegkancsó
mőanyagkancsó
sótartó
főszertartó készlet
mokkacukor tartó csipesszel
szalvéta tartó
üvegpohár / vizes /
lágytojás tartó

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/1
i/1
i/4
i/1
i/1
i/1
i/1
i/5
i/2
i/2
i/1
i/1
t/1
t/1
i/1
i/1
i//2
t/1
t/1
i/2
i/3
i/3
i/3
i/1
i/1
i/3
t/1
t/1

Összesen
db
4
1
4
1
1
1
1
5
2
2
1
1
48
48
1
1
2
48
48
2
3
3
3
1
1
3
48
12
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Eszköz, felszerelés
kávéscsésze
teáscsésze
alátét
mőanyagtálcák
fémtálcák
12-es tányérkészlet
leveses tál
pecsenyés tál
kompótos készlet / üveg /
késélezı
klopfoló
burgonya törı
szódásszifon patronnal
idıjelzı óra
fémszivacs csomag
mosogató szivacs / csomag /
felmosó szett
konyharuha
asztalterítı
mőanyagterítı
edényszárító
evıeszköz csurgató
konyhai olló
kerti szerszámok ásó
kapa
lombseprı
cirokseprı
vesszıseprı

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
t/1
t/1
t/1
i/10
i/5
i/1
i/3
i/3
i/2
i/1
i/1
i/1
i/2
i/1
i/1
i/1
i/1
i/10
i/6
i/5
i/1
i/1
i/1
cs/5
cs/5
cs/5
cs/5
cs/5

Összesen
db
48
12
48
10
5
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
10
6
5
1
1
1
20
20
20
20
20
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Eszköz, felszerelés
ültetıfa
gereblye
kapircs
szemeteslapát
hólapát
vaslapát
jégtörı lapát
ABC-s tábla / kisbetős, nagybetős/
betőkártya / doboz /
gyengénlátó füzetek /írás,számolás/
írótábla krétával
számoló korong
naptár
meteorológiai piktogramok
számjegyek / doboz / relációs jelek
síkidomok
színes hengersorok EDUCA
őrmértékek
súlymértékek dkg, kg
kétkarú mérleg
írásvetítı
állvány, vászon
diavetítı /diapozitívhez /
diapozitívek témánként /doboz /
diafilm vetítı
diafilmek
televízió
videólejátszó

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/5
cs/5
cs/5
cs/2
cs/1
cs/5
cs/1
cs/1
cs/1
t/2
cs/1
t/1 cs
cs/1
cs/1
t/1 cs
cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
i/2
i/2
i/5
i/25
cs/1
i/250
cs/1
cs/1

Összesen
db
20
20
20
8
4
20
4
4
4
80
4
40
4
4
40
4
4
4
4
4
2
2
5
25 doboz
4
250
4
4
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Eszköz, felszerelés
videó kazetták - mősoros
videó kamera
HI-FI berendezés
mini HI-FI /CD, rádió, magnó /
hangkazetták – mősoros
hangkazetták - üres
CD lemez- mősoros
fénymásoló
számítógép
hosszúságmérı eszközök /szalag,
rúd /
falióra
hımérı
citera
gitár
tangóharmónika
szintetizátor
furulya
tornadob
triangulum
cintányér
ritmusfa
rumbacsörgı
csörgıdob
metallofon
xilofon
csengık
szájharmónika
agyag

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
i/50-100
i/1
i/2
cs / 1
cs/10
cs/10
o/5 p
i/2
i/4
t/1

Összesen
db
100
1
2
4
40
40
50
2
4
40

cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
cs/1
cs/1/2
cs/2
cs/2
cs/1
cs/2
cs/ 5 pár
cs/ 1
cs/ 1
cs/ 1
cs/1
cs/ 1
cs/2
cs/5 kg

4
4
4
4
4
2
8
8
4
8
20 pár
4
4
4
4
4
8
20 kg
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Eszköz, felszerelés
gipsz
vízfesték
tempera festék
ecset
ecsettál
hajtogatólap
főzılap
krepp- papír
technika csomag
színes ceruzák
zsírkréta
filctollak
flakonok papírdobozok
hurkapálca
mővészeti alkotások prospektusai
természetismereti oktatáshoz
képsorok
térképek: Mo. domborzati és gazd.
földgömb
zászló
címer
gumilabda
nagymérető
közepes
karika
nagy
ugrálólabda nagy
közepes
tornapad
4 m-es
2 m-es

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
cs/ 5 kg
t/ 1 doboz
t/ 1 doboz
t / 2 db
t/1
t/csomag
t/csomag
cs/ 20 tekercs
t/1 csomag
t/doboz
t/doboz
t/készlet
cs/10
cs/5 csomag
cs/5 csomag
cs/2

Összesen
db
20 kg
40 doboz
40 doboz
80 db
40 db
40 csomag
40 csomag
80 tekercs
40 csomag
40 doboz
40 doboz
40 készlet
40
20 csomag
20 csomag
8

cs/ 1
i/1
i/2
cs/1
i/13
i/13
i/13
i/6
i/3
i/3
i/3

4
1
2
4
13
13
13
6
3
3
3
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Eszköz, felszerelés
bordásfal
zsámoly
tornaszınyeg
ugrálókötél
medicin labda 2 kg-os
4 kg-os
szánkó
szobakerékpár
udvari kerékpár
kézilabda
kosárlabda
röplabda
futball labda
kézilabda kapu + háló
röplabda háló + állvány
kosárlabda palánk + háló
bır maroklabda
tornaszekrény
ugródeszka
roller
kézisúlyzó 2 kg-os
ping-pong asztal + háló
ping-pong ütı + labda
fakocka
tornabot
ülıpárna
jelzıszalag
tollasütı + labdák

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
i/3
i/2
i/2
i/13
i/6
i/6
i/6
i/2
i/2/méret
i/6
i/6
i/6
i/6
i/2
i/1
i/2
i/13
i/1
i/1
i/2
i/26
i/1
i/2pár
i/50
i/13
i/13
i/13
i/6 pár

Összesen
db
3
2
2
13
6
6
6
2
12
6
6
6
6
2
1
2
13
1
1
2
26
1
2pár
50
13
13
13
6 pár
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Eszköz, felszerelés
mászókötél
győrő
gördeszka
szövetzsák
ugróasztal
stopper
mérıszalag
magnetofon
kazetta
síp
távolugró vödör
ásó
gereblye
seprő
távcsı
gyümölcsaszaló
iránytő
lakmuszpapír
fızıpohár
petricsésze
nagyító
mikroszkóp
növényhatározó
állathatározó
záró kupakosüveg
gipsz
szelektívgyőjtı edények
akvárium

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12 ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.

Mennyiségi
mutató
i/1
i/1
i/2
i/2
i/2
i/1
i/1
i/1
i/3
i/1
i/1
i/1
i/1
i/1
db
db
db
m2
db
db
db
db
db
db
db
kg
db
db

Összesen
db
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
5
5
12
12
12
1
3
3
50
5
4
1
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Eszköz, felszerelés
komposztáló
csipesz
szárazelem győjtı
facsemete
virágmag
szállító- győjtıedény
egyszer használatos gumikesztyő
kertész kesztyő
szögesbot
papírtörölközı
szakkönyvek a könyvtár bıvítéshez
ld. melléklet
szakfolyóirat megrendelése
ld. melléklet
hımérı ( belsı, külsı, víz )
hanganyag
égetı kemence
agyagtartó állvány
szekrény
öntıforma / nagy /
palatábla
mosdótál
vasfülő formázó
munkaasztal
szék
árupolc

osztályok
9., 10., 11., 12.
9-12- ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

Mennyiségi
mutató
db
db
db
db
csomag
db
db
db
db
tekercs
kötet

Összesen
db
1
12
1
1-1
12
4
50
50
12
50
30

9-12 ig

típus

3

9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig
9-12-ig

db
típus
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

12
12
1
1
4
3
5
3
1
4
10
1

ó. i.

t. i.

sz.m.

Tantárgyi rendszer
é.g.
á.a.
é.z.
t.

k.e.

szim.
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Rigó Alajos tagintézmény
1. A képzés célja:
Olyan általánosan mővelt, korszerő szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségő szakemberek
képzése, akik képesek ellátni szakképesítésüknek megfelelı munkaköröket, foglalkozásokat.
Alapozzon meg és fejlesszen ki olyan tudást a tanulóban, amely képessé teszi ıt arra, hogy a
folyamatosan változó szakmai követelményeknek eleget tudjon tenni.
Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra,
felelısségtudatra és felelısségvállalásra.
2. A tanulók felvételének feltételei:
A Tanulási képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján enyhe
értelmi fogyatékos és/vagy a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók
vehetnek részt.
3. A speciális szakiskolai tanulmányok szakaszai:
1. Megszilárdító szakasz (9.-10. évfolyam)
A szakiskola 9. évfolyamán folyó szakmai elıkészítés és a 10. évfolyamán folyó szakmai
alapozás során egy-egy szakmacsoport közös (elméleti és gyakorlati) szakmai ismereteinek
oktatása; készségek, képességek fejlesztése folyik.
Szakmacsoportos elıkészítés illetve alapozás a következı területeken folyik:
- gépészet szakmacsoport
- könnyőipari szakmacsoport
- építészet szakmacsoport
- faipari szakmacsoport
Ez alatt az idıszak alatt a cél az eddig elsajátított ismeretek megerısítése, szintetizálása, a
tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció egyénenkénti segítése, önálló
életvezetési technikák tudatos gyakorlása és megerısítése, az idegen nyelv minimális társalgási
szintő oktatása, gyakorlati foglalkozások biztosítása.
Ez a szakasz a szakképzés alapvetı feltétele azon szakmák esetében ahol szükséges bemeneti
feltétel a 10. évfolyam elvégzése.
4.A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztését átfogó területek
Tantárgyak - Szakaszok
NAT mőveltségi területek
(részterületek)

Megszilárdító szakasz
9. évfolyam

Magyar nyel és irodalom
Mővészetek – dráma
Élı idegen nyelv
Ember és társadalom
(hon- és népismeret)
Matematika

10. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom – dráma
–
Történelem és társadalmi ismeretek
(hon- és népismeret)
Matematika
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Informatika

Informatika
Természetismeret – Biológia, egészségtan
Természetismeret – Fizika, kémia
(hon- és népismeret)
Földrajz
Ének-zene – tánc
Rajz és kézmővesség
(vizuális kultúra)
Pályaorientáció
Szakmai alapozás
Testnevelés és sport
Osztályfınöki

Ember a természetben
(hon- és népismeret)
Földünk és környezetünk
Mővészetek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Emberismeret, etika

5. Óraterv
Évfolyamok – megszilárdító szakasz
Tantárgyak

9.

10.

Heti óra

Éves óra

Heti óra

Éves óra

Magyar nyelv és irodalom

4

148

4

148

Matematika

3

111

3

111

Történelem és társadalom ismeret

2

74

2

74

Idegen nyelv – angol

2

74

2

74

Informatika

2

74

2

74

Biológia

1

37

1

37

Fizika, kémia

2,5

92,5

2,5

92,5

Földrajz

1,5

55,5

1,5

55,5

Pályaorientáció

2

74

0

0

Gyakorlati oktatás

4,5

166,5

0

0

Szakmai alapozó ismeretek elmélet,
gyakorlat

0

0

6,5

240,5

Testnevelés és sport

2

74

2

74

Osztályfınöki

1

37

1

37

27,5

1017,5

27,5

1017,5

Kötelezı óraszám

6. Kötelezı órákon túli órakeret:
- Nem kötelezı, választható tanórai foglalkozások:
„Az iskola a tanuló érdeklıdése, igénye szerint nem kötelezı (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális,
illetve kiegészítı ismeretek átadása céljából.” (Kt. 52§(7))
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Évfolyam

Heti kötelezı órák

A nem kötelezı tanórai Idıkerete órában:
foglalkozások mértéke:

9.-10. évfolyam

27,5

A
kötelezı
tanórai 12,375
foglalkozások 45%-a

Szakképzı
35
A
kötelezı
tanórai 1,75
évfolyamok
foglalkozások 5%-a
Nem kötelezı, választható tanórai foglalkozások intézményünkben:
- tömegsport
- szakkörök:
 kórus
 tánc
 technika
 sakk
 kerámia
 színjátszó
- könyvtári órák
- szakmai gyakorlat (szakmai elıkészítı) valamint szakmát alapozó ismeretek
csoportbontásához 9.-10. évfolyamon
- Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások
„A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevı nevelési-oktatási intézményekben a
sajátos nevelési igényő tanulók részére a meghatározott tanórai foglalkozásokon túl kötelezıt
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell
szervezni.” (Kt. 52§(6))
Évfolyam

Heti kötelezı óra

Eü. és ped. célú Idıkerete órában:
rehab.
folg.
mértéke:

9. évfolyam

27,5

12%

3,3

10. évfolyam
27,5
12%
3,3
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások intézményünkben:
- egyéni habilitáció (matematika, magyar tantárgy eredményességének elısegítésére,
gondolkodás, emlékezet, figyelem fejlesztésére)
- Egyéni –egy-három tanuló részére szervezett- foglalkozásokra fordítható idıkeret
„Az általános iskolában, a középiskolában és a szakiskola kilencedik-tizedik éfvolyamán –ha
az igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni foglalkozások megtarátsához nagyobb
idıkeretet nem állapít meg osztályonként és hetente- a kötelezı és a nem kötelezı tanórai
foglalkozás megszervezésére és rendelkezésére álló órakereten felül, a meghatározott heti
kötelezı tanórai foglalkozások tizenkettı százalékában a tehetség kibontakoztatása, a
hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása, illetıleg az 1.-4. évfolyamra járó tanulók
eredményes felkészítése céljából.” (Kt.52§(11)c)
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9. évfolyam

27,5

15%

4,125

10. évfolyam

27,5

15%

4,125

11. évfolyam

35

15%

5,25

12. évfolyam

35

15%

5,25

13. évfolyam

35

15%

5,25

14. évfolyam
35
15%
Felhasználása intézményünkben:
- Felzárkóztatás a közismereti tárgyak területén,

5,25

7. Tananyag tartalma követelmények:

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

4

4

Éves óraszám

148

148

Célok:
• A társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kulturált
nyelvi magatartásra felkészítés
• Az anyanyelvő írásbeliség normáihoz alkalmazkodó – képességekkel adekvát – szövegalkotás
• Az ítélıképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése
• Eszköztudás kialakítása, az ismeretszerzés kulturális technikáinak megismertetése és használata
• A nyelvi igényesség fejlesztése
• Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés

Feladatok
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tudatosítsa az irodalom, a mővészet önismeret, önmegértést és önmeghatározást elısegítı
lehetıségeit
Szintetizálja a korábban szerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismereteket
Fejlessze tovább a tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességét
Tegye tudatosabbá a kommunikációs ismereteket, hozza szintre és építse tovább a nyelvi
alapkészségeket
Gyakoroltassa az igényes és a helyzethez illı szóhasználatot, a mondat- és szövegalkotást
Neveljen a mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel
összeghangolt és célszerő használatára
Fejlessze tovább a véleményalkotási képességet
Neveljen önállóságra, ösztönözze a kreativitást a szövegalkotásban
Motiválja az irodalomolvasást és segítse a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodást
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Fejlesztendı készségek, képességek:
•
•

•
•
•
•
•
•

Beszéd, kommunikáció.
A véleménynyilvánítás képessége, motivációja, hatása. A kritikai érzék és az önkontroll. A
kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintézise. Az értelemszerő szelektálás
képessége.
Nyelvtani ismeretek, helyesírás.
Nyelvhelyesség. A tudatos nyelvhasználat képessége. Az írott és beszélt szöveg elemzésének
képessége, a tanult nyelvtani fogalmak alkalmazóképessége.
Fogalmazási ismeretek, szövegértés képessége.
Önállóság. Szövegalkotó képesség, kreativitás. Fejlett szövegértı és –alkotó képesség. A
választékos nyelvi megfogalmazás, a témához, helyzethez illı mőfaj megválasztásának készsége.
A szövegalakítás, szövegformálás képessége. Érzelmek, vélemények kifejezésének képessége.
Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban.
Az olvasási képesség, olvasási szokások. Elemzı képesség. Önismeret, önbizalom.
Együttmőködési képesség beszélgetés, drámajáték során.

9. osztály
Témakör

Tartalom

Kommunikáció

Véleménynyilvánítás, kritika, szélesebb kommunikációs
körben. Szövegformálás – szövegátírás, kiegészítés,
hangnemváltás. Kiejtési gyakorlatok. Kommunikációs
helyzetgyakorlatok. Különbözı élethelyzetekbıl adódó
konfliktusok feldolgozása. Az információ értéke (hír,
tudósítás, riport, reklám). A helyes magatartás kialakítása.

Beszédmővelés
Tömegkommunikáció

Nyelvtani ismeretek

30

Jelentéstani
ismeretek
bıvítése.
Szöveg-mondat
megkülönböztetése.
Mondattani
ismeretek
bıvítése
(egyszerő-, összetett mondat) Állandó szókapcsolatok.
Szólások, közmondások. Párbeszéd.
A magyar nyelv eredete, rokonai, változásai, rétegzıdései:
nyelvjárások, új szavak keletkezése, régiek elhalása. Az
olvasót
segítı
mutatók
ismerete,
használata:
tartalomjegyzék, fejezetcímek, képek, ábrák, táblázatok.

Nyelvhelyességi ismeretek

Idıkeret
(óra)

45

Tantárgyi szakkifejezések, szakszavak helyesírása. Idézıjel,
gondolatjel, vesszı használata.

Helyesírás
Fogalmazási
ismeretek,
szövegértés, szövegalkotás

Összefüggı szöveg szerkesztése. Szövegelemzés, szöveg
átalakítás, vázlatkészítés, vázlat bıvítése elbeszélı
fogalmazássá. Jellemzés (cselekménybe ágyazott táj, tárgy,
személy bemutatása)

28

Önéletrajz, hivatalos levél helyzethez, témához kötötten.
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Hivatalos ügyiratok alkalmazása.A leírás formái: közelrıltávolra a szemléletesség eszközeinek alkalmazása.
Irodalomolvasás
Tájékozódás az irodalmi
kifejezésformákban

Az irodalom születése. Teremtésmítoszok.
45

Tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A beszédhelyzet és a felhasznált nyelvi eszközök, megszólítási és kapcsolattartási formák
viszonyának tanulmányozása, a helyzetnek megfelelı eszközök alkalmazásának gyakorlása.
Szókincsgyakorlatok, szólások, közmondások győjtése, megfelelı alkalmazása.
Mondatok átalakítása bıvítéssel, szőkítéssel.
Szószerkezetek győjtése irodalmi és ismeretterjesztı szövegekbıl. Szövegformálási gyakorlatok:
szövegátírás, kiegészítés, hangnemváltás, szövegtömörítés, -bıvítés.
Epikai és verses mővek hangsúlyos, kifejezı bemutatása, feldolgozása felkészülés után.
Verstani ismeretek bıvítése. A regény fogalmának bıvítése.
Vizsgálódás a könyvtárban. A korosztálynak szánt sajtótermékek használata a tárgyalt irodalmi
mővekkel kapcsolatban. Sajtómőfajok ismeretanyagának értelmezése.
A nyelvi rendszerrıl szerzett ismeretek rendszerezése, táblázatok, ábrák alkalmazása.
Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása, elemzése a jellemzés
mőfajában. Példagyőjtés irodalmi mővekben a korokhoz kötıdı témákra, problémákra.
Olvasónapló összeállítása házi olvasmányról.
Színházi-, televíziós élmény elemzése.

Követelmények
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tartsa be a kommunikációs szabályokat. Igazodjon el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
Tudjon véleményt mondani, egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni, cáfolni, meggyızni,
bizonyítani szabatos nyelvhasználattal.
Alkalmazza a tanult alapvetı szövegtechnikai ismereteket önálló szövegalkotásban is.
Tartsa be a begyakorolt helyesírási szabályokat.
Tudjon önellenırzést, hibajavítást végezni írásbeli munkáiban
Legyen jártas a tartalomjegyzék, képek, ábrák, táblázatok használatában
Kegyen képes bemutatni, felolvasni (áttekintés után) egyszerőbb stílusú, egy-másfél oldal
terjedelmő prózai vagy verses mővet kifejezı hangsúlyozással
Rendelkezzen jártassággal gondolatainak szóbeli és írásbeli értelmes közlésében.
Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban.
Legyen képes irodalmi mő személyes véleményt is tükrözı, logikus felépítéső, összefüggı,
legalább 7-8 mondatból álló ismertetésére.
Alkalmazza a szövegszerkesztésrıl tanult ismereteket vázlatkészítéskor, fogalmazás, olvasónapló
vezetése során
Kapcsolódjon be egy-egy irodalmi mő részletének dramatizált feldolgozásába, bemutatásába.
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10. osztály
Témakör

Tartalom

Kommunikáció

A magán és a kisközösségi kommunikáció tényezıi és
funkciói. Kulturált vita. Saját vélemény indoklása, mások
álláspontjának figyelembevétele. Nyelvi konfliktusok.
Írásbeli és szóbeli közlésmód.

Beszédmővelés

Idıkeret
(óra)

30

Különbözı tömegkommunikációs mőfajok szerkesztése: hír,
tudósítás, interjú, riport, hirdetés.
Tömegkommunikáció
Nyelvtani ismeretek

A magyar nyelv rendszere, elemei.

Nyelvhelyességi
ismeretek

A szövegtani ismeretek analizálása-szintetizálása. A
legfontosabb szövegtípusok. Mondattani, szótani, fonetikai
ismeretek rendszerezése.

Helyesírás

A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása
tollbamondás utáni íráskor, szövegalkotáskor. A magyar
helyesírás alapelvei szerinti írásmód. A helyesírási szótár
használata.

45

Fogalmazási ismeretek, Az eddig tanult fogalmazási mőfajok áttekintése,
szövegértés,
rendszerezése (elbeszélés, leírás, levél, hivatalos levél,
szövegalkotás
jellemzés, életrajz, önéletrajz).
Postai nyomtatványok és személyi adatlapok kitöltése,
kérvények írása. Különbözı mőfajú irodalmi szövegek
értelmezı olvasása, napi sajtó információinak értelmezése.
Szövegelemzés. Véleménykifejtés, beszámoló.
Irodalomolvasás

28

A tanult irodalmi mőfajok rendszerezése példákkal.

Tájékozódás az irodalmi Népköltészet.
kifejezésformákban
Népmese, népdal, népmonda, népballada. Mőköltészet
A lakóhely hírességei alkotásának részlete. Monda, ballada, regény, novella, vers.
irodalmából
A lakóhelyhez kapcsolódó írók, költık munkássága, egy-egy
mő (részlet) bemutatása válogatással. Válogatás a XX.
század Válogatás a mai magyar irodalomból.ó (pl. Weöres
Sándor, Nagy László, Sütı András, Kányádi Sándor)
Ismerkedés a világirodalommal. Antoine de Saint-Exupéry:
A kisherceg vagy Collodi: Pinokkió

45

Tevékenységek:
•

•
•
•

Közéleti kommunikációs helyzetek elemzése, szóbeli és írásbeli kommunikációs mőfajok
gyakorlása.
A kritikai érzék és az önkontroll fejlesztése.
Kulturált vitakészség fejlesztése különbözı kommunikációs szinteken.
Szókincsgyakorlatok, szólások, közmondások győjtése, megfelelı alkalmazása saját
nyelvhasználatban.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondatok átalakítása bıvítéssel, szőkítéssel.
Szószerkezetek győjtése irodalmi és ismeretterjesztı szövegbıl.
Szövegformálási gyakorlatok: szöveg átírása, kiegészítése, hangnemváltás.
Epikai és verses mővek hangsúlyos, kifejezı bemutatása, feldolgozása felkészülés után.
Verstani ismeretek szélesítése, a regény fogalmi bıvítése.
Vizsgálódás a könyvtárban, a korosztálynak szánt sajtótermékek használata a tárgyalt irodalmi
mővekkel kapcsolatban.
A nyelvi rendszerrıl szerzett ismeretek rendszerezése.
A tudatos nyelvhasználat képességének fejlesztése.
Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása, elemzése a jellemzés
mőfajában.
Szövegalkotások, beszámolók, vélemények élményrıl, irodalmi mőrıl.
Példagyőjtés irodalmi mővekben a korokhoz kötıdı témákra, problémákra.
Olvasónapló összeállítása házi olvasmányról.
Önéletrajz készítése; hivatalos nyomtatványok, őrlapok (csekk, meghatalmazás, bejelentılap)
kitöltése.

A szakasz végére elvárható követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tudjon a hétköznapi kommunikációs helyzetekben biztonságosan eligazodni, tartsa be az alapvetı
kommunikációs szabályokat.
Alkalmazza a kulturált, illı nyelvi eszközöket.
Tudjon véleményt mondani, szabatos nyelvhasználattal egyszerő, áttekinthetı témákban érvelni,
cáfolni, meggyızni, bizonyítani.
Legyen képes kifejezı hangsúlyozással bemutatni, felolvasni – áttekintés után – egyszerőbb
stílusú 1–1. oldal terjedelmő prózai vagy verses mővet.
Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Tudjon szöveget alkotni különbözı mőfajokban – szóban és írásban. Ismerjen néhány mővet a
magyar irodalom legjelentısebb alkotóitól.
Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult mővek jelentésérıl, azok hatásának irodalmi
eszközeirıl.
Ismerje fel az irodalmi mővekben rejlı erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket,
értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez főzıdı érzéseket.
Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására, magán- és hivatalos
levelek írására.
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IDEGEN NYELV – ANGOL
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

2

2

Éves óraszám

74

74

Célok:
•
•

•
•
•
•
•

Fokozni a nyelvtanuláshoz a kedvet
A nyelvtanulás segítségével az érdeklıdés felkeltése, pozitív viszonyulások kialakítása más népek
élete és kultúrája iránt
Az óravezetés mondatainak megértése
A tanult témakörökben kérdéseket értsenek meg, azokra válaszolni tudjanak
A mindennapi élet egyszerő kifejezéseit, mondatait értsék meg, azokat használják
Tudjanak adott nyelven szóban, írásban kommunikálni.
A tanult nyelven megközelítıleg helyes hanglejtéssel és ritmusban tudjanak beszélni

Feladatok
•
•
•
•

Az érdeklıdés felkeltése az idegen nyelv tanulása iránt
Beszédszándék, a kommunikációra való késztetés kialakítása
Sikerélmények nyújtásával folyamatos ösztönzés a rendszeres nyelvtanulásra
Rávezetni a tanulókat arra, hogy nyelvtudásukat a szavak, kifejezések győjtésével, a gyakori
ismétléssel sikeresen bıvíthetik

Fejlesztendı készségek, képességek
Motivációs készség. Figyelem és emlékezet. Analógiák észrevétele. Gyakorlati nyelvi készségek:
a beszédértési képesség és beszédkészség fejlesztése. A kommunikációs szándékok kifejezésre
juttatásának képessége szóban és írásban. A memorizálás képességének fejlesztése. Képesség az
adott nyelven írott szöveg felismerésére.

9.-10. osztály
Témakör

Tartalom

Beszédszándék

Az idegen nyelven való megszólalással kapcsolatos gátlások oldása

Idıkeret
(óra)

Az idegen nyelv ismerete hozzásegít a világ jobb megismeréséhez
Jó ismerısöket, barátokat lehet szerezni, ha meg tudjuk magunkat
értetni
Magabiztos érzés idegen nyelvő országban

20

Az a fontos, hogy a tanuló megszólaljon, és nem az, hogy hibátlan
mondatokat alkosson
Ösztönzés idegen nyelvő mősorok meghallgatására, megnézésére
Beszédértés

A tanár egyszerő utasításainak megértése: biztatás, tiltás, kérés

54
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Napszaknak, partnernek megfelelı köszönés
Bemutatkozás, bemutatás
Kérés, megköszönés
Számok, színek, formák
Néhány alapvetı információ önmagunkról: név, életkor, osztály,
lakcím, foglalkozás
Önéletrajz készítése
A család tagjai, foglalkozásuk
Testrészek, érzékszervek
Ruházat, öltözködés
Az évszakok, hónapok, napok, napszakok, idıjárás
A pontos idı utáni érdeklıdés, felvilágosítás
Jármővek, jegyváltás, útirány, felszállás, átszállás
Betegség, orvos, kórház, gyógyszertár
Mindennapi tevékenységek: napirend
Szórakozás, hobby
Élelmiszerek, bevásárlás
Levélírás, posta
Tanult témakörökben a szókincs folyamatos gyarapítása
Egyszerő, bıvített mondatok, illetve néhány mondatos szöveg
alkotása
Jelzések, gyakori feliratok értése
Néhány vers, dal tanulása
Idegen nyelvő mősorok hallgatása, nézése

Tevékenységek
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Megfigyelés, utánzás, memorizálás
Páros és csoportos gyakorlás
Szituációs gyakorlatok
Olyan kifejezések, beszédfordulatok megtanulása, amelyek viszonylag gyorsan eljuttatják a
tanulókat az idegen nyelvi környezetben való tájékozódáshoz
Idegen nyelvő feliratok, utasítások, információk felismertetése, megértése
Levelek olvasása, írása
Vers és daltanulás
Gyermek- és ifjúsági folyóiratok olvasása
Idegen nyelvő kazetta, CD hallgatása, TV mősor nézése

Követelmények
•

Erısödjön a szándéka az idegen kultúra, nyelv megismerésére
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•
•
•
•
•
•
•

Érdeklıdjön az idegen nyelvi közlések, feliratok jelentése iránt
Értse a tanár gyakran használt utasításait, kéréseit
Tudjon udvarias formában köszönni, megköszönni, kérni
A lehetséges mértékben bıvüljön a tanuló önmagával és környezetével kapcsolatos szókincse
Tudjon mondatokban beszélni önmagáról, családjáról, környezetérıl
Legyen képes a tanult témakörökben szavakkal, tımondatokkal információt adni, segítséget kérni
Érdeklıdjön az idegen nyelvő mősorok iránt: TV, rádió

MATEMATIKA
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

3

3

Éves óraszám

111

111

Célok
• Alkalmazásképes matematikai mőveltség kialakítása
• A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentı matematikai ismeretek nyújtása
• Matematikai felkészítés szakképzési tanulmányok folytatására
Feladatok
• A már kialakult ismeretek, képességek folyamatos megerısítése
• A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése
• A problémamegoldás fejlesztése
• A problémahelyzetekhez önbizalommal való közelítés erısítése

9. évfolyam
Célok
•
•
•
•

Az elızı évben tanult halmazelméleti és logikai ismeretek elmélyítése
A racionális számfogalom elmélyítése. Pontos és gyors számolás a racionális számok körében
A tanult mőveletek alkalmazása a problémamegoldásban
Geometriai számítások bıvítése

Feladatok
•
•
•
•
•

A matematikai nyelv egyre pontosabb használata állítások és tagadásuk megfogalmazásakor
A számológép használata. Megbízható önellenırzés kialakítása
Geometriai alakzatok rendszerezése
Mértékegységek közötti összefüggések bemutatása, értelmezése
Események valószínőségének eldöntése
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Fejlesztendı készségek, képességek
A becslési és önellenırzési képesség fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése. A formaérzékelés és térlátás fejlesztése. Elemzı, rendszerezı képesség
fejlesztése. Kombináló, konstruáló képesség fejlesztése.
Tevékenységek:
Elemek besorolása halmazábrák különbözı részeibe. Állítások a halmazábrákról és részeirıl.
Számok írása, olvasása, képzése, bontásuk. Testek és hálózatuk megfeleltetése, mérésük
egységkockákkal, szerkesztése, mérések, mértékváltások, adatok győjtése, rendezése,
elemzése, értékelése, ábrázolása.
Témakör

Tartalom

Idıkeret
(óra)

Gondolkodási mőveletek Elemek elhelyezése adott halmazokba. Állítások adott
alapozása
halmazokról, állításokhoz halmazok alkotása.
Részhalmaz alkotása, halmazok metszete, egyesítése.
Közös elemeket tartalmazó elemek uniója.

4

A logikai „és”, „vagy” alkalmazásaA „minden”, „van olyan”. „van, amelyik nem”, „egy sem”
használata.
Számtan, algebra

Természetes számfogalom, mennyiségfogalom elmélyítése.
Racionális számfogalom bıvítése.

Számfogalom, számköri
ismeretek
Közönséges törtek írása, olvasása, értelmezése, bıvítésük,
egyszerősítésük, átírásuk tizedes tört alakba. Tizedes törtek,
helyük a helyi érték táblázatban. Egyszerősítésük, bıvítésük,
viszonyításuk, rendezésük.

10

Negatív számok a mindennapi életben.
Mőveletek

Mőveletek természetes számokkal, tanult mőveletek
gyakorlása. Szóbeli mőveletek. A kis- és nagy szorzótábla
folyamatos gyakorlása. Egész számok és vesszıs törtek
szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Szóbeli összeadás
és kivonás gyakorlása kerek számokkal. Írásbeli mőveletek
gyakorlása szám és szöveges feladatokban.
Arányosság,
arányosság.

következtetések,

egyenes

és

fordított
13

A tanult mőveletek gyakorlása racionális számokkal.
Közönséges és tizedes törtekkel végzendı mőveletek
gyakorlása a mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban.
Tizedes törtek osztása két- és háromjegyő osztóval.
Tizedes tört osztása tizedes törttel.
A százalék fogalma. A százalékérték kiszámítása.
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Szöveges feladatok

Egyszerő, összetett és fordított szövegezéső feladatok a
tanult alapmőveletek alkalmazásával a mindennapi
gyakorlathoz kapcsolódva.

10

Szöveges feladatok készítése.
Geometriai mérések

Testek építése lapokból és egységkockákból.
síkidomok elıállítása adott feltétellel.

Testek,

Geometriai
alakzatok,
tulajdonságaik
Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történı
rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése.
Háromszögek rendszerezése oldalak és szögek szerint.

20

Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével,
részhalmazok közötti kapcsolat bemutatása.
Venn-diagramok
A kör és alkotórészei. Az átmérı és a sugár kapcsolata.
Gyakorlati
mérések, Mérési gyakorlatok választott ész szabvány egységekkel.
mértékegységek,
Tanult mértékegységek és számítások ismétlése, gyakorlása.
számítások
Kör kerületének mérése tapasztalati útonA kocka és téglatest felszínének számítása mért adatok
alapján. Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása
következtetéssel, majd mért adatok alapján.

20

Hosszúság,
terület,
térfogat
mértékegységeinek
összehasonlítása, összefüggések megállapítása
Szerkesztések

Tanult szerkesztések gyakorlása: párhuzamos, merıleges
egyenesek szerkesztése; szakaszok, szögek másolása,
felezésük; kör, négyzet, téglalap és háromszög szerkesztése,
tükrözés, nagyítás, kicsinyítés.
Helyiségek méretarányos alaprajza – adott és mért adatok
alapján.

20

A kocka és téglatest hálózatának szerkesztése adott és mért
adatok alapján.
A testek felül, elıl és oldalnézetének értelmezése. A kocka, a
téglatest, a henger a kúp és a gömb nézeteinek bemutatása, a
nézetek rajzolása.
Összefüggések,
függvények, sorozatok

Összefüggések felismerése, megfogalmazása, ábrázolásuk a
matematika valamennyi területérıl.
Sorozatok folytatása mindkét irányban
törtszámokkal
egyaránt.
Függvények
ellenpárokkal, táblázattal, nyíllal, szabállyal.

egész- és
megadása

Függvények
elem
koordinátarendszerben.

párjainak

ábrázolása

Egyenes
arányosság
koordinátarendszerben.

ábrázolása

derékszögő

10
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Egyenes és fordított arányosság értelmezése. Út-idı, munkaidı kapcsolata.
Valószínőség,
kombinatorika,
statisztika

Valószínőségi játékok. Az események kimenetelének
vizsgálata. A biztos, lehetséges, de nem biztos és a lehetetlen
kifejezések használata.
Kísérleti játékokban események összehasonlítása – melyik
valószínőbb. Statisztikai adatok táblázatba rendezése,
ábrázolásuk grafikonon.

4

Az átlag számítása.

Követelmény
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legyen képes két halmaz metszetének és uniójának képzésére
Tudja felsorolni a metszet és az unió elemeit
Legyen jártas halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében
Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát
A logikai „és”, „vagy”, „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”. „egy sem” kifejezések
pontos és adekvát használata
Biztos számfogalom a racionális számkörben
A négy alapmővelet biztonságos használata matematikai probléma megoldásában
Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete
Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben
Arányos alaprajz készítése
Szabály alapján tudjon táblázatot kitölteni
Összefüggések biztos felismerése számok, mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok
között
Jártasság a sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján mindkét irányban
Egyenes arányosság ábrázolása
Tudja megkülönböztetni a „biztos”, a”lehetséges, de nem biztos”, a „lehetetlen” eseményeket
Konkrét kísérletek várható kimenetelének valószínőségi eldöntése
Adatokból átlagszámítás (tanulmányi átlag)

10. évfolyam
Célok
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A halmazelméleti és logikai ismeretek összekapcsolása más matematikai témákkal és
tantárgyakkal. Helyes valóságtartalomra épülı racionális számfogalom elmélyítése.
Egyre pontosabb és gyorsabb mőveletvégzés a racionális számok körében. Az alapmőveletek
egyre önállóbb alkalmazása.
Számológép használata az önellenırzésben. Geometriai alapismeretek rendszerezése.
A tanult mérési- és számítási eljárások alkalmazása. Egyre pontosabb munka a szerkesztésekben.
Valószínőségi kísérletekben a gyakoriság megállapítása. Grafikonok elemzése, adatok leolvasása.
Feladatok:
Halmazok kapcsolatának vizsgálata különbözı témákban. Racionális számok írása, olvasása,
értelmezésük. Mőveletek racionális számokkal.
Szóbeli és írásbeli mőveletek gyakorlása, alkalmazásuk. Mőveletek közötti összefüggések
alkalmazása matematikai problémák megoldásakor.
Geometriai alakzatok csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. A mindennapi életben
használt mennyiségek értelmezése.
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•

Szerkesztésekhez vázlat, megoldási terv készítése. Relatív gyakoriság számítása.

Fejlesztendı készségek, képességek
Kódolási, számolási mőveletvégzı, eszközhasználati készségek fejlesztése. Rendszerezı, kombinatív,
következtetı képességek fejlesztése. Összefüggések látásának, szabályfelismerésnek, alkalmazásának,
követésének gyakorlása egyre magasabb szinten. Becslık elemzı, döntı, tervkészítı, ellenırzı, értékelı
képesség fejlesztése. Gondolkodási mőveletek gyakorlása, konkretizálás, általánosítás, absztrahálás;
megkülönböztetés, azonosítás, viszonyítás, rendezés, analizálás, szintetizálás. A cselekvéses,
fogalomalkotó, az algoritmizált, az analógiás, a logikus, a kauzális, a problémamegoldó, a kreatív, a
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.

Tevékenységek
Mőveletek halmazokkal. Ismeretek rendszerezése halmazelméleti alapismeretek segítségével.
Számok írása, olvasása, értelmezésük, bontásuk. Csoportosítások, rendezések, soralkotások, bontások.
Mőveletek megoldása szóban, írásban, számológépen. Mennyiségek kifejezése különbözı
mértékegységekben. Becslés, mérés, szerkesztés. Adatok győjtése, rendezésük. Grafikonok készítése.
Témakör

Tartalom

Gondolkodási mőveletek Halmazok kapcsolatának vizsgálata (nincs közös elemük, van
alapozása
közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, illetve
egyik halmaz része a másiknak).
Halmazelméleti és logikai alapismeretek összekapcsolása más
matematikai témákkal. Az ismeretek alkalmazása más
tantárgyak ismereteinek elmélyítése, rendszerezése

Idıkeret
(óra)

4

Számtan, algebra

Természetes
számok
írása,
olvasása,
értelmezése.
Csoportosításuk: kerek számok, páros-páratlan, nagyságrend,
Számfogalom, számköri
oszthatóság. Számok helye a számsorban. Képzésük,
ismeretek
viszonyításuk, rendezésük, kerekítésük. Számok különbség,
összeg és szorzatalakja.
Közönséges törtek csoportosítása. Kiegészítésük egy egészre,
bıvítésük, egyszerősítésük, összehasonlításuk, rendezésük.
Felírásuk tizedes tört alakban.

10

Tizedes törtek csoportosítása. Egyszerősítésük, bıvítésük,
összehasonlításuk, rendezésük.
Összeg-, különbség-, szorzatalakok.
Mőveletek

Kerek számok összeadása, kivonása, szorzásuk, osztásuk
egyjegyő számmal szóban.
Írásbeli mőveletek gyakorlása. Könnyítések az írásbeli
szorzásban. A 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.
Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása
egész számmal és közönséges törttel.

30

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal
és tizedes törttel, osztás egész számmal.
Százalékszámítás: kamat, adószámítás. Vásárlások részletre.
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Szöveges feladatok

Geometriai mérések

Egyszerő, összetett és fordított szövegezéső feladatok
természetes és racionális számokkal a mindennapi
gyakorlathoz kapcsolódva
Geometriai
alakzatok
(vonalak,
síkidomok,
csoportosítása tanult tulajdonságok alapján.

10

testek)

Geometriai
alakzatok,
tulajdonságaik
Vonalak: görbe, egyenes, nyitott, zárt, törött
Egyenesek: vízszintes, függıleges,
párhuzamosak, metszık.
Síkidomok: határoló vonalak,
nagysága, helyzete.

ferde;

merılegesek,
20

szögek

száma,

oldalak

Testek: határoló lapok száma, kiterjedések nagysága, lapok
nagysága, alakja, helyzete.
Gyakorlati
mérések, Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése.
mértékegységek,
Eddig tanult geometriai számítások: kerület, terület, felszín,
számítások
térfogatszámítások a mindennapi életbıl vett példák alapján.

30

Szakmaorientált feladatok megoldása.
A henger felszínének és térfogatának kiszámítása.
Szerkesztések

Tanult szerkesztések gyakorlása.
A szerkesztésekhez szükséges és elégséges adatok számának
megállapítása.
A négyzet, téglalap, háromszög szerkesztése milliméter
pontossággal.

30

Tanult testek hálózatának és nézeteinek rajzolása.
Összefüggések,
függvények, sorozatok

Összefüggések mőveletek, mértékek, helyi értékek között.
Állandó és váltakozó különbségő
sorozatok, egész és tört számokkal.

sorozatok,

hányados
10

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása.
Függvények jellemzése grafikonok alapján.
Valószínőség,
kombinatorika,
statisztika

Valószínőségi
kísérletek.
Események
gyakoriságának
megfigyelése. A relatív gyakoriság számítása. Mindennapi
élethelyzetekhez kötıdı statisztikai adatok elrendezése,
grafikon
készítése
(szakmaorientáció).
Grafikonok
értelmezése, adatok leolvasása

4

Követelmény
•
•
•
•

Értse a halmazok összefüggéseit
Ismerje és alkalmazza a halmazelméleti és logikai kifejezéseket
Legyen biztos számfogalma racionális számkörben
Tudjon készségszinten összeadni, kivonni, szorozni, és egyjegyő számmal osztani természetes
számokat és tizedes törtet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legyen jártas két- és háromjegyő számmal történı osztások megoldásában, közönséges törtekkel
végzett mőveletek megoldásában.
Tudjon osztani tizedes törttel
Tudja számítását ellenırizni és javítani
Tudjon egyszerő és összetett szöveges feladatokat megoldani
Alkalmazza ismereteit gyakorlati példákban
Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalmazása gyakorlati példákban
Pontos, tiszta szerkesztés

Sorozatok folytatása felismert szabály alapján egész és tört számokkal
Adott szabály alapján táblázat kitöltése, ábrázolása derékszögő koordinátarendszerben
Függvények jellemzése grafikon segítségével
Valószínőségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyőjtése, rendezése, táblázat készítése,
valószínőségi esemény becslése
A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmának ismerete

INFORMATIKA
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

2

2

Éves óraszám

74

74

Célok
A tantárgy tanításának célja, hogy az információs kultúra alapjainak tevékenységcentrikus,
gyakorlatorientált megismerésével hozzásegítse a tanulókat a munkájukhoz, az életvitelük alakításához
szükséges információk korszerő, gyors megszerzéséhez, feldolgozásához és alkalmazásához.

Feladatok
•
•
•
•

•

•

A számítógép-kezelés alapjainak megismertetése
A modern informatikai eszközök és információhordozók használatának elsajátítása, alkalmazása
Egyszerő adatbázisok kezelésének elsajátítása
A hétköznapi életben elıforduló tevékenységekben az algoritmusok felfedeztetésén keresztül az
algoritmus tervezés és megvalósítás elsajátítása
A könyvtárhasználat megtanítása, a könyvtárhasználói magatartás kialakítása
A személyi számítógép és a könyvtári munka alkalmazása a tanulásban, az önmővelésben.
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Témakörök
Évfolyamok

Témakör

9.

Algoritmusok

X

Dokumentumkészítés

X

adatkezelés

X

Táblázatkezelés

X

10
X

Számítógép segítségével problémamegoldás

X

Számítógépes hálózat

X

Általános könyvtárhasználati ismeretek

X

X

Dokumentumismeret

X

X

9. évfolyam
Célok
•

•
•

A tanulók életvitelének alakításához szükséges információk, új ismeretek megszerzésének,
feldolgozásának és alkalmazásának gyakorlatorientált megismertetése.
Törekvés az információ korszerő számítástechnikai eszközökkel való önálló megszerzésére,
önmővelésre.
Az informatika tantárgy tanításának alapozása.

Feladatok:
•
•

•
•
•
•

A számítógép kezelés alapjainak alaposabb megismerése
A modern informatikai eszközök és információhordozók használatának megismerése, elsajátítása,
önálló alkalmazása
Egyszerő adatbázisok kezelésének elsajátítása
A hétköznapi életben elıforduló tevékenységekben algoritmusok felfedezésén keresztül az
algoritmus-tervezés és – megvalósítás elsajátítása
A könyvtárhasználat megtanítása
A személyi számítógép és a könyvtári munka alkalmazása a tanulásban, az önmővelésben

Fejlesztendı készségek, képességek
•

•
•
•
•
•
•
•

Az érzékszervi megismerések, vizuális és auditív felfogóképesség további fejlesztése. A térbeli és
idıbeli tájékozódás további fejlesztése. A figyelem, az emlékezet fejlesztése.
Motiváció az alkotó képzelet fejlesztésére.
A felismerı, rendszerezı képesség és szerialitás fejlesztése.
Az összehasonlítás, csoportosítás, osztályozás, megkülönböztetés képességének fejlesztése.
A gondolkodási képességek: analízis, szintézis fejlesztése.
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
Pozitív beállítódás a korszerő információhordozókkal szemben.
Belsı igény felkeltése az önálló ismeretszerzésre, önmővelésre.
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Témakör

Tartalom

Számítástechnika

Alapvetı dokumentumformák és szoftverek
megismerése. Egyszerő rajzos szöveg készítése.
Használt ikonok megismerése. Különbözı
dokumentumfajták
szerepe
a
tantárgyi
ismeretszerzésben.

20

Adathalmazból következtetések megfogalmazása:
kész táblázatból és diagramból az adatok között
meglévı összefüggések kiolvasása, táblázatok
összetartozó adatainak, egyszerő összefüggéseinek
felismerése. Adatkezelés etikai szabályai.

8

Táblázatkezelés

Táblázatkezelés alapjai. Adatok táblázatos
formába rendezése. Adatmódosítás a táblázatban.

32

Algoritmusok

Gyakori problémák algoritmusai: nagyság
szerinti rendezés, elemek keresése szempontok
alapján,
tantárgyi
osztályátlag.
Egyszerő
elágazásokat
tartalmazó
ismétlıdéseket,
algoritmusok felismerése, értelmezése. Hiba,
hibaüzenet, hibajavítás.

8

Dokumentumkészítés

Adatkezelés

Könyvtárhasználati ismeretek
Dokumentumismeret
Általános
ismeretek

könyvtárhasználati

Ismerkedés
számítógépes
feladatra.

Idıkeret
(óra)

a
könyvtári
nyilvántartás
adatbázisával. Keresés kijelölt
8

Tárgyi katalógus használata segítséggel. A keresés
lépéseinek felismerése és gyakorlása.

Tevékenységek
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A személyi számítógép fı részeinek és perifériáinak balesetmentes mőködtetése – billentyőzet,
egér és lemezek gyakorlott, önálló kezelése.
Dokumentumkészítés: szöveg készítése, rajzolás, meghívó-, plakát-, vers-, levél-, önéletrajz-,
pályázat-, saját hivatalos irat-, sajtótermék-, iskolaújság szerkesztése, képi adatok győjtése, képek
bevitele a dokumentumba.
Dokumentum formai és tartalmi javítása, a helyesírás ellenırzése.
Dokumentum mentése és nyomtatása.
Adatgyőjtés, adatok csoportosítása, összehasonlítása, elemzése, felhasználása segítséggel.
Adatok rendezése, megjelenítése.
Táblázathoz diagramok készítése.
Tantárgyi, tanulmányi átlag számítása számítógépes programmal
Multimédia számítógéppel: hanganyagok és képsorok lejátszása.
Az Internetrıl letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
Internetes hálózat tantárgy specifikus használata forrásként, új ismeretek szerzésére,
ismeretbıvítésre, önmővelésre.
Dokumentumválasztás: nyomtatott és nem nyomtatott ismerethordozók
Betőrendes katalógusban tájékozódás szerzı, vagy cím szerint.
Szakkatalógusok böngészése.
Könyvtárlátogatás.
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•

Források keresése szaktárgyi feladatokhoz tárgyi katalógusok segítségével.

Követelmény
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerje az informatika alapfogalmait
Tudja önállóan kezelni a számítógépet és perifériáit
Legyen ismerete az egyszerő mentési és nyomtatási feladatok elvégzésérıl
Tudjon arról, hogy vannak különféle operációs rendszerprogramok, tudja a legalapvetıbb
programokat használni
Tudja a megismert oktató-, fejlesztı- és játékprogramokat futtatni
Legyen ismerete az adatbevitel különbözı lehetıségeirıl
Tudjon társaival együtt dolgozni, a gép kezeléséhez segítséget kérni, azt hasznosítani
A túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeinek megismerése
Tudjon rövid szöveget és képet tartalmazó dokumentumot készíteni szövegszerkesztı-, rajzoló-,
adatkezelı és kiadványszerkesztı programmal tanári segítséggel
Legyen képes értelmezni egyszerő, ismétlıdéseket, elágazásokat tartalmazó algoritmusokat
Ismerje lakóhelye közkönyvtárát
Használjon tanuláshoz többféle könyvtári dokumentumot
Legyen képes a könyvtárban adott témában segítséggel keresni, tárgyi katalógust használni

10. évfolyam
Célok
•

•
•

A tanulók életvitelének alakításához szükséges információk, új ismeretek megszerzésének,
feldolgozásának és alkalmazásának gyakorlatorientált megismertetése.
Törekvés az információ korszerő számítástechnikai eszközökkel való önálló megszerzésére,
önmővelésre.
Az informatika tantárgy tanításának alapozása.

Feladatok:
•
•

•
•
•

A számítógép-kezelés alapjainak alaposabb megismerése.
A modern informatikai eszközök és információhordozók használatának elsajátítása, önálló
alkalmazása.
Egyszerő adatbázisok kezelése.
A hétköznapi életben elıforduló tevékenységekben algoritmusok felfedezésén keresztül az
algoritmus-tervezés és –megvalósítás elsajátítása.
A könyvtárhasználat, a személyi számítógép és a könyvtári munka alkalmazása a tanulásban, az
önmővelésben.

Fejlesztendı készségek, képességek
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az érzékszervi megismerések, vizuális és auditív felfogóképesség további fejlesztése. A térbeli és
idıbeli tájékozódás további fejlesztése. A figyelem, az emlékezet fejlesztése.
Motiváció az alkotó képzelet fejlesztésére.
A felismerı, rendszerezı képesség és szerialitás fejlesztése.
Az összehasonlítás, csoportosítás, osztályozás, megkülönböztetés képességének fejlesztése.
A gondolkodási képességek: analízis, szintézis fejlesztése.
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
Pozitív beállítódás a korszerő információhordozókkal szemben.
Belsı igény felkeltése az önálló ismeretszerzésre, önmővelésre.
Belsı igény felkeltése az önállóságra és kreativitásra.
Belsı igény felkeltése az önálló ismeretszerzésre, önmővelésre.
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Témakör

Tartalom

Számítástechnika

Az osztály életével kapcsolatos dokumentumok létrehozása:
önéletrajz, rövid, hivatalos levél írása, nyomtatása.

Dokumentumkészítés

Idıkeret
(óra)

Számítógépes hálózat funkciója
Számítógépes hálózat

Információszerzés.
Egyszerő keresıprogrammal tantárgyakhoz, illetve érdeklıdés
szerinti információszerzés
Problémamódosítás lépései, hatása. Pl.
kapcsolódó paraméterek közötti kapcsolat

54

matematikához

Számítógéppel
segített
problémamegoldás
szerinti

Könyvtárhasználati
ismeretek

Aktuális
érdeklıdés
rendszerezése.

Általános
könyvtárhasználati
ismeretek

Könyvtári adatbázis használata

könyvtári

ismeretek

20

Dokumentumismeret

Tevékenységek
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A személyi számítógép fı részeinek és perifériáinak balesetmentes mőködtetése – billentyőzet,
egér, és lemezek gyakorlott, önálló kezelése.
Dokumentumkészítés: szöveg készítése, rajzolás, meghívó-, plakát-, vers-, levél-, önéletrajz-,
pályázat-, saját hivatalos irat-, sajtótermék-, iskolaújság szerkesztése, képi adatok győjtése, képek
bevitele a dokumentumba.
Dokumentum formai és tartalmi javítása, a helyesírás ellenırzése.
Dokumentum mentése és nyomtatása.
Adatgyőjtés, adatok csoportosítása, összehasonlítása, elemzése, felhasználása segítséggel.
Adatok rendezése, megjelenítése.
Táblázathoz diagramok készítése.
Tantárgyi, tanulmányi átlag számítása számítógépes programmal
Multimédia számítógéppel: hanganyagok és képsorok lejátszása.
Az Internetrıl letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
Internetes hálózat tantárgy specifikus használata forrásként, új ismeretek szerzésére,
ismeretbıvítésre, önmővelésre.
Dokumentumválasztás: nyomtatott és nem nyomtatott ismerethordozók
Betőrendes katalógusban tájékozódás szerzı, vagy cím szerint.
Szakkatalógusok böngészése.
Könyvtárlátogatás.
Források keresése szaktárgyi feladatokhoz tárgyi katalógusok segítségével.

Követelmény
•
•

Ismerje az informatika alapfogalmait
Tudja önállóan kezelni a számítógépet és perifériáit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legyen ismerete az egyszerő mentési és nyomtatási feladatok elvégzésérıl
Tudjon arról, hogy vannak különféle operációs rendszerprogramok, tudja a legalapvetıbb
programokat használni
Tudja a megismert oktató-, fejlesztı- és játékprogramokat futtatni
Legyen ismerete az adatbevitel különbözı lehetıségeirıl
Tudjon társaival együtt dolgozni, a gép kezeléséhez segítséget kérni, azt hasznosítani
A túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeinek megismerése
Tudjon rövid szöveget és képet tartalmazó dokumentumot készíteni szövegszerkesztı-, rajzoló-,
adatkezelı és kiadványszerkesztı programmal tanári segítséggel
Legyen képes értelmezni egyszerő, ismétlıdéseket, elágazásokat tartalmazó algoritmusokat
Ismerje lakóhelye közkönyvtárát
Használjon tanuláshoz többféle könyvtári dokumentumot
Legyen képes a könyvtárban adott témában segítséggel keresni, tárgyi katalógust használni

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALMI ISMERETEK
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

2

2

Éves óraszám

74

74

Célok
•

•

Építve az elızı szakaszokban megszerzett ismereteken kialakult készségekre, képességekre
támaszkodva erısödjön történelmi, nemzeti azonosságtudata, fejlıdjön a mindennapi élet
történelmi eseményeiben való eligazodó képességük.
Erısödjön a pozitív személyiségjegyek kialakulása. Fejlıdjön átlátó, lényegkiemelı képességük.

Feladatok
•
•
•
•

A nemzeti sorsfordulók felelevenítése biztosítja a tanulók számára azt, hogy a múltbeli történések
lényegesebb pontjait felismerjék, megértsék, ezáltal a jelen történelmi eseményeiben is jobban
tudjanak eligazodni.
Tudják, hogy milyen fontos a történelmi hagyományok megbecsülése, és azok átörökítése a
következı nemzedékre.
A jelenkor történelmi eseményeinek megismerése, az állampolgári ismeretekben való tájékozódás
segítse a tanulókat életvitelükben, döntések meghozatalában.
Segítse hozzá, hogy megismerjék és elfogadják a demokratikus állam jogszabályait, törekedjenek
az állampolgári kötelességek tudatos betartására, valamint tudjanak élni állampolgári jogaikkal is.
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Témakörök
Évfolyamok

Témakör

9.

Társadalmi ismeretek

10

X

Hazánk Európában és a nagyvilágban
A globalizálódó világ

X

Állampolgári ismeretek

X

A kormányzati rendszer

X

Az állam feladatai

X

Gazdasági ismeretek

X

Történelem

X

A nemzeti múlt kiemelkedı eseményei, sorsfordulók
Fejlesztendı készségek, képességek
Az irányelvben leírtak szerint.

9. évfolyam
Témakör

Tartalom

A
nemzeti
múlt A vándorlás, a honfoglalás, letelepedés. Államalapítás –
kiemelkedı eseményei, Szent István: a kereszténység elterjesztése, törvények az
sorsfordulók
Árpád-korban. A középkori Magyarország az Anjouk
idején: társadalom-lovagi élet és kultúra. Gazdálkodási
viszonyok: háromnyomásos gazdálkodás, ipari, hadászati
eszközök fejlıdése. Hunyadiak kora – a királyi hatalom
megerısödése. A török veszély. Hazánk a 150 éves török
uralom alatt. Magyarország a Habsburg Birodalom része:
népessége, nyelve, társadalma, gazdasági változások az
iparban és a mezıgazdaságban. A reformkori magyar
társadalom: a polgárosodás folyamata. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eredményei - a gazdasági,
társadalmi fejlıdés folyamataira.

Idıkeret
(óra)

30

Ipari és társadalmi fejlıdés a kiegyezés után. A
századforduló Magyarországa – közlekedés, építészet,
kultúra fejlıdése. Az elsı világháború és következményei
Magyarországra nézve. A II. világháború hatása
Magyarországra és a háború következményei: keleti és
nyugati tömb kialakulása. Sztálini politika, pártállam hatása
Magyarországon. Az 1956-os forradalom eseményei,
leverése, következmények. A Kádár-korszak: a szocializmus
építése, Szovjetuniótól való függı viszony. A rendszerváltás
1989, és következményei: függetlenség, többpártrendszer
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kialakulása, szabad választások: demokrácia kiépülése.
Hazánk Európában

Hazánk földrajzi adottságai: Közép-Európai elhelyezkedése,
politikai, vallási helyzete. Hazánk kapcsolata a szomszédos
országokkal. Magyarok túl a határokon.
1848-49-es szabadságharc utáni kivándorlás, századforduló,
majd a trianoni békeszerzıdés következményei, második
világháború után, az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverése után. Határon túl élı magyarok szervezetei.

15

Magyar állampolgárok külföldre utazása; útlevél kiváltása,
használata, nyomtatvány kitöltése. Vízum kérése, a
nagykövetségek munkája, szerepe külföldön. Segélykérési
lehetıségek megismerése.
A globalizálódó világ

Hazánk,
a
Köztársaság

A globalizáció fogalma. A népesség eloszlás az egyes
földrészeken, ezek következménye: világélelmezési válság.
Az ENSZ megalakulása, szervezeti egységei. A NATO
katonai szervezete. Európai Unió – tagállamai, felépítése,
célja, tevékenysége. Euró, mint egységes európai pénznem.

5

Magyar Az állam feladatai és szervezete. A demokratikus állam
felépítése.
Kormányzati
rendszere.
Államformák:
demokrácia és a diktatúra. A demokratikus, diktatórikus
államformák
összehasonlítása.
Az
állampolgárság
keletkezése, honosítás fogalma. A magyar állampolgárok
alapvetı jogai és kötelességei. Az alkotmány, mint
alaptörvény. A magyar választási rendszer. Parlamenti
választások. Önkormányzati választások. A választási jog.
Személyes részvétel a törvényhozásban: népszavazás.

24

Tevékenységek
Videó filmek megtekintése. Újságok, televíziós, rádiós hírek hallgatása, olvasása, értelmezése –
lényegkiemelés, ismeretszerzés információkból önálló beszámoló készítése. Történetek, események,
filmrészletek elemzése, elmondása, ok-okozati viszonyok felismerése, következtetések levonása. Útlevél,
vízumok – formanyomtatványok kitöltése. Statisztikai adatok győjtése, elemzése, adatokból
következtetések levonása. Az Alkotmány egyes részeinek elolvasása, értelmezése. Önkormányzat
szociális osztályán lévı formanyomtatványok kitöltési módjának megismerése. Lehetıség szerint
Parlament és helyi Önkormányzat meglátogatása.

Követelmények
•
•

A tanult történelmi események kapcsán tudjon véleményt alkotni, állást foglalni
Tudjon egyszerőbb példát mondani az egyes történelmi események változásáról, a társadalmi,
történelmi folyamatosságról
• Tudjon példát mondani hagyományaink ırzésére, a társadalom fejlıdésére
• Tudjon idırendi táblázatot használni
• Legyen képes önálló információgyőjtésre és feldolgozásra különbözı folyóiratokból, napilapokból
Társadalmi ismeretek
• Legyenek elemi ismeretei a világot érintı problémakörökrıl
• Ismerje a magyar állampolgárok alapvelı jogait és kötelességeit
• Ismerje fel, hogy miért fontos, hogy élni tudjon állampolgári jogaival
• Legyenek ismeretei a demokratikus, és diktatórikus államformákról, tudja azokat összehasonlítani

672

•
•
•
•
•

Ismerje az útlevél, a vízum szerepét a külföldre utazáskor
Tudjon különbözı forrásokból, TV, rádió, újság, könyvek ismereteket meríteni
Ismerje fel, hogy egy adott eseményrıl az embereknek a véleménye különbözhet
Tudja a véleményét megfogalmazni és próbálja meg azt elmagyarázni
Tartsa tiszteletben mások véleményét, érvelését

10. évfolyam
Témakör

Tartalom

A
kormányzati Az országgyőlés feladata: törvényhozás és az állami vezetık
rendszer
megválasztása. A parlament ellenırzı szerepe és egyéb
feladatai. Az országgyőlés mőködése. A köztársasági elnök
megválasztása, feladata. A kormány megválasztása, feladata.
A miniszterelnök munkája. A minisztériumok és a miniszterek
munkája. Helyi önkormányzat feladatai, felépítése. A
polgármesteri hivatal és a polgármester munkája.
Az állam feladatai

Gazdasági ismeretek

Az ország belsı rendjének védelme: rendırség munkája. A
bőnüldözés, a közrend és közbiztonság fogalmainak
megismerése. A honvédelem, a katonaság szerepe. A haza
védelmének szükségessége.
Hivatásos katonai állomány.
Rendészeti szervek munkája: polgárırség, vám-, és
pénzügyırség munkája, közlekedés-rendészet. A tőzoltóság
munkája: helye, telefonszáma, munkája. A segélykérés
lehetıségei: a tőoltók értesítésének módja. A Magyar
Köztársaság
külpolitikája.
Diplomáciai
kapcsolatok:
nagykövetség, konzulátus munkája. Az igazságszolgáltatás: a
bíróság munkája. Polgári perek. Bőntetı eljárás. Az ügyészség
munkája. A védelemhez és az ártatlansághoz való jog.
Egészségügyi ellátás, társadalombiztosítás, a szociálpolitika.
Mővelıdésügy, közoktatás, iskolán kívüli mővelıdés.

Idıkeret
(óra)

14

10

A családi háztartás. A családi munkamegosztás, családi
szükségletek, kiadások. Családi költségvetés, takarékossági
lehetıségek. A munka világa. A munkaviszony létesítésének
szabályai.
Munkaszerzıdése,
formanyomtatványok
megismerése. Vállalkozás sikerességének a kritériumai:
társadalmi hasznosság, nyereség. Kisvállalkozások, falusi
kisgazdaságok.
Vállalatok: részvénytársaságok, intézmények, szövetkezetek –
mint munkavállalási lehetıségek. Egyesületek, alapítványok
tevékenysége. A munkanélküliség – munkaügyi szervezetek.
Érdekvédelmi,
érdekképviseleti
szervezetek.
Az
államháztartás: a nemzeti jövedelem megtermelése, a
fogyasztás, a felhasználás.

50

A nemzeti gazdaság fıbb sarokpontjai: a gazdasági növekedés,
a foglalkoztatottság, infláció, költségvetés, fizetési mérleg –
egy-egy egyszerő példán keresztül történı megismerése. Az
állam bevételei: az adók- az adózás formája, mértéke, személyi
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jövedelemadó fogalmának megismertetése. Különbözı
adóformák megismerése: telek, ingatlan, örökösödési,
gépjármőadó. A külgazdaság. Külkereskedelem. Nemzetközi
gazdasági szervezetek.

Tevékenységek
Látogatás a helyi önkormányzatnál, polgármesteri hivatalban, családsegítı központban, munkaügyi
hivatalban, utazási irodában.
Helyi önkormányzati lap, újság olvasása, ismeretfeldolgozás a kapott információkból. Helyi közéleti és
mővelıdési események követése. Televíziós, rádiós mősorok figyelemmel követése, videófilmek, a
rendırség,
határırség,
katonaság,
tőzoltóság
munkájának
megismerésére.
Kérdıívek,
formanyomtatványok kitöltése. Faliújság (osztály-iskola számára) rövid cikkek írása, iskolai újságban
egy-egy eseménnyel kapcsolatos vélemények megírása. Statisztikai adatok győjtése, elemzése,
felhasználása, következtetések levonása. Saját élménybıl gyakorlati tapasztalatszerzés.

Követelmények
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
• Tudja megnevezni hazánk államformáját, a kormányfıt, a miniszterelnököt, a köztársasági
elnököt
• Legyen képes néhány minisztert és kormánypártot megnevezni, tudja néhánya párt elnökének a
nevét
• Tudja, mit jelent a hatalommegosztás
• Mondjon példákat a törvényhozás, a végrehajtás, az ellenırzés megvalósulásának szintereirıl
• Sorolja fel a legfontosabb állampolgári kötelességeket, jogokat
• Tudja a rendırség, a tőzoltóság, a mentık telefonszámát
• Értse meg a haza védelmének fontosságát
• Legyenek konkrét ismeretei a tőzoltóság, a rendırség és a mentık munkájáról
• Tudjon családi költségvetést készíteni
• Tudjon példákat mondani a különbözı vállalkozási formákról
• Ismerje a munkába állás, a munkavállalás szabályait
• Ismerje a munkanélküliség esetén szükséges teendıket
• Tudja, hogy a szerzett jövedelem után adózni kell. Ismerjen adófajtákat.
• Ismerje a lakóhelyén lévı Munkaügyi Központot, tudja a segélykérés módját

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

1

1

Éves óraszám

37

37

Célok
•

•

A tanult ismeretek bıvítése és rendszerezése az élıvilág kölcsönhatásainak területén a földrajzi
ismeretekre támaszkodva és koncentrálva.
Az ökológiai jelenségek, összefüggések értelmezése az élılény és környezete viszonylatában.
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•
•
•

Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test mőködésérıl és mőködési
rendellenességeirıl.
Az egészséget megóvó életvezetési szabályok szokás szintrıl a tudatosság szintjére való emelése.
Annak elfogadtatása, hogy a felnıtté válás során megnyíló lehetıségekkel együtt számos
kötelezettség is hárul az egyénre családjuk és környezetük fiatalabb és idısebb tagjaival
kapcsolatosan.

Feladatok
•

•
•
•
•
•

Helyzetek, szituációk elemzése az élılény és környezetére vonatkozóan. Az ember felelısségének
felismertetése a világ ökológiai problémái tekintetében.
A felnıtt életben való sikeres helytállás megkönnyítése, az egészséget veszélyeztetı szokások és
az egészség megırzését segítı lehetıségek gyakorlati megismertetése útján.
Nyújtson elemi balesetvédelmi és munkaegészségügyi ismereteket.
Ismertesse meg hazánk egészségügyi hálózatát és társadalombiztosítási rendszerét.
Ismertesse meg a tanulókat a fontosabb betegjogokkal.
Tudatosítsa, hogy az egészséges életmód, valamint a kóros elváltozások megelızése a
leggazdaságosabb egészségvédelem.

Témakörök
Témakör

Évfolyamok
9.

Hormonális szabályozás

X

Immunitás

X

Emberi szxualitás

X

10

Családtervezés
Környezet-egészségtan, munkaegészségtan ismeretek

X

X

Az egészség megırzés

X

X

Betegség-baleset

X

Egészségügyi intézmények

X

Az élılények környezete-életközösségek
Az élılények rendszerezése

X
X

Fejlesztendı készségek, képességek
Az emberi test és mőködésének megadott szempontok szerinti megfigyelése, vizsgálata a valóságban és a
modellekben, atlaszokban. Az egészséges és kóros mőködés összehasonlítása, a különbségek
megfogalmazása. A helyes egészségügyi szokások gyakorlása. Felelıs döntések meghozása a saját
egészség védelme érdekében. Egészséges egyensúly megteremtése a fiatal jogai és környezete iránti
kötelességei között. Igény a további ismeretszerzésre. Az információhordozók használatának képessége.
Képesség a tudományág tanult szakkifejezéseinek adekvát használatára.
A belátás képessége. Testi-lelki igényesség. Törıdés önmagunkkal. Összehasonlítás, rendszerezés
képességei.
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9. évfolyam
Célok
•

•
•
•
•

Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test mőködésérıl és mőködési
rendellenességeirıl.
Ismeretek szerzése a betegségek megelızésérıl és a csecsemı és kisgyermek gondozásáról.
Felelısségteljes magatartás kialakítása és felkészülés a felnıtt életre.
Az egészséget megóvó életvezetési szabályok szokás szintrıl a tudatosság szintjére való emelése.
Ismeretbıvítés és rendszerezés az élıvilág kölcsönhatásai területén.

Témakör

Tartalom

Hormonális szabályozás

A hormonális szabályozás alapelvei. Hormonhiány vagy
túltermelése következtében fellépı leggyakoribb betegségek
(pajzsmirigy,
hasnyálmirigy,
mellékvese
legfontosabb
hormonjai. Betegségek tünetei, gyógyításuk.

Immunitás

Idıkeret
(óra)

A hormon szerepe az ivari mőködés szabályozásában.
Az immunitás. Védıoltások és szerepe az emberi életben.
Egyes védıoltások típusai, különbözı életkorokban kapott
védıoltások, gyermekbetegségek megelızése. Vércsoportok és
típusai, véradás.

10

Vércsoport elhelyezése személyi anyagokban, információ
nyújtás a saját szervezet adatairól.
Az emberi szexualitás
Családtervezés

Az emberi szexualitás. Párválasztás, felkészülés a családi
életre. A fogamzásgátlás módjai. Utódvállalás, családtervezés,
genetikai tanácsadás. A terhesség, terhesgondozás, az
embrionális fejlıdés. A szülés. A korai nemi élet, szexuális
veszélyei. Nemi betegségek, megelızésük, terjedésük,
védekezési lehetıségek ellenük.

8

A terhességmegszakítás veszélyei. A szülı és a gyermek
kapcsolata. A gyermek növekedése, egyedfejlıdése.
Csecsemıápolás. A kisgyermekek gondozása, ápolása.
A felnıtt felelıssége a gyermekek egészséges felnevelésében.
Környezet-egészségtani,
munka-egészségtani
ismeretek

Lakó- és munkahelyi környezetünk higiéniája.
Az egészséget veszélyeztetı szokások kialakulása, függıség,
védekezés ellenük.
A dohányzás, az alkoholizmus, a drogok használata, a
felelıtlen szexualitás, az AIDS veszélye.

8

Gyógyítási lehetıség (dohányzás, stb.)
Az egészség megırzése

Kötelezı és ajánlott szőrıvizsgálatok különbözı életkorban.
Rendszeres fogászati szőrés, fogápolás.
Korszerő táplálkozási szokások kialakítása és megırzése az
egyes életkorokra jellemzıen. Az alultápláltság, a szervezet
éhezése, vitamin, fehérjehiány, kövérség. A helytelen

7
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táplálkozási szokások miatt kialakuló betegségek megelızése.
A megfelelı pihenés, regenerálódás, megfelelı napirend, a
sport, a szórakozás, kultúrálódás szerepe és fontossága.
Egészséges életkezelés az ifjúkorban, a felnıttkorban (tanulás,
munka, szerelem, nemi élet, káros szenvedélyek elkerülése)
környezete, Az élı és élettelen természet egysége, környezetismereti
Élılények
életközösségek
tényezık: levegı, fény, hı, víz, talaj, domborzat. Növényi és
állati társulások hazánkban és a különbözı földrajzi
övezetesség tipikus tájain. Ciklikusság, változás az éghajlati
hatásának megfelelıen. Jellegzetes növényi és állati egyedek,
fajok együttélése a tipikus tájakon – táplálékláncok. Védett
növények, védett állatok. Megváltozott környezeti viszonyok
az emberi beavatkozás során.

4

Tevékenységek
Növényi és állati fajok életfeltételeinek tanulmányozása filmek segítségével. Csoportosítás élıhely szerint.
Táplálékláncok összeállítása.
Megfigyelése, összehasonlítások az egészséges és beteg szervezetrıl. Tanult ismeretek felhasználása
segítségnyújtásban, saját élete szervezésében. Egészségügyi ismeretterjesztı kiadványok, lexikonok önálló
tanulmányozása, önálló ismeretszerzés különbözı információ hordozókból. Csecsemıgondozási
gyakorlatok egészségügyi baba modellen, szituációs gyakorlatok véleményalkotás, vita, érvelés az adott
témakörökben.
Példák győjtése könyvekbıl, folyóiratokból az emberi beavatkozás okozta környezeti károkról.

Követelmény
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanuló tudjon példákat mondani a hormonális szabályozás fontosságára
Ismerje a védıoltások szerepét az egészség megóvásában
Ismerje az alapvetı gyermekbetegségeket és a védekezés lehetıségeit, az orvosi elıírások
betartását.
Legyen tisztában a felelısségteljes nemi magatartás fontosságával
Tudatosodjon benn, hogy a korai szexualitás számos veszélyt rejt magában, az
önmegtartóztatásnak nincsenek káros hatásai
Tudja, hogy a szülık felelısséggel tartoznak gyermekeik neveléséért. Váljék igényévé az otthoni
és a munkahelyi környezet higiénikus megtartása
Ismerje az egészséges napirend, étrend, szabadidı hasznos eltöltésének formáit, alkalmazza ezeket
Utasítsa el az egészséget károsító szokásokat
Tudja, hogy saját egészsége megırzéséért tudatosan tennie kell
Legyen ismerete a harmonikus emberi kapcsolat jelentıségérıl a mentális egészség megırzésében
Tudjon példát mondani az élı és élettelen természet egyensúlyára és megbomlására
Tudjon táplálékláncot alkotni, példákon keresztül bemutatni az egyes életközösségek jellemzıit

10. évfolyam
Célok
•
•
•

Ismeretek nyújtása az élılények rendszerbe sorolásához.
A globális környezeti problémák felismertetése.
Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatása az emberi test mőködésérıl és mőködési
rendellenességeirıl.
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•
•
•
•
•
•

Az egészséget megóvó életvezetési szabályok szokás szintjérıl a tudatosság szintjére való
emelése.
Hazai egészségügyi hálózat és társadalombiztosítási rendszerrıl ismeretek szerzése. Betegek
jogairól ismeretek győjtése.
Baleset megelızési balesetvédelmi, munkaegészségügyi ismeretek szerzése.
Önálló ismeretszerzés információhordozókból. Egészségügyi kiadványok rendszeres győjtése.
Ápolási, gondozási ismeretek szerzése.
Annak elfogadtatása, hogy a felnıtté válás során megnyíló lehetıségekkel együtt számos
kötelesség is hárul az egyénre családjuk és környezetük fiatalabb és idısebb tagjaival
kapcsolatosan.

Fejlesztendı készségek, képességek
Az emberi test és mőködésének megadott szempontok szerinti megfigyelése, vizsgálata a valóságban és a
modellekben, atlaszokban. Az egészséges és kóros mőködés összehasonlítása,
a különbségek megfogalmazása. A helyes egészségügyi szokások gyakorlása. Felelıs döntések meghozása
a saját egészség védelme érdekében. Egészséges egyensúly megteremtése a fiatal jogai és környezete
iránti kötelességei között. Igény a további ismeretszerzésre. Az információhordozók használatának
képessége. Képesség a tudományág tanult szakkifejezéseinek adekvát használatára. Rendszerezés
képességének fejlesztése. Képességek az átfogó problémák, veszélyek felismerésére.
A belátás képessége. Testi-lelki igényesség, empátia. Törıdés önmagunkkal, környezetünk tagjával, a
másság elfogadása.
Témakör

Tartalom

Környezet-egészségtan,
munkaegészségtan

Munka-alkalmassági vizsgálatok, munkavédelmi elıírások, a
munkahely sajátos munkavédelmi szabályai. Általánosan és
adott
szakmára
vonatkozóan.
Baleset-megelızés.
Munkahelyi balesetek - ügyintézés

Az egészség megırzése

A tisztaság, a rend, a fertıtlenítés. Környezetkárosító
tényezık,
védekezés
módjai
(talaj,
víz,
levegı
szennyezettsége)
Lakó- és munkahelyi környezetünk higiéniája. Az egészséget
veszélyeztetı szokások: a dohányzás, az alkoholizmus, a
drogok használata, a felelıtlen szexualitás, az AIDS veszélye.
Elkerülésük lehetısége.

Idıkeret
(óra)

5

10

Egészségügyi ismeretterjesztı kiadványok megismerése,
értelmezése.
Betegség-baleset

A betegségek általános tünetei. Különbözı betegségek
(emésztési,
légzıszervi,
kiválasztási,
mozgásszervi)
vérnyomás, vérnyomásmérés, az adatok elemi szintő
értelmezése, információnyújtás saját szervezet adatairól.
Házi betegápolás orvosi ellenırzés mellett. Teendık
begyakorlása. Fertızı betegségek, járványok. Feladatok
otthon fertızı betegség esetén. Idıs emberek leggyakoribb
egészségügyi
problémái.
Idısebb
családtagok
egészségvédelme, ápolásuk iránti felelısség. Idıs ember
ápolása.

12
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Gyógyszerek tárolása, kezelése, használatának szabályai.
Leggyakoribb
gyógyszerek,
gyógyszerek
szedése.
Balesetvédelem. Elsısegély nyújtási módok.
Egészségügyi
intézmények

Egészségügyi intézmények és azok rendeltetés szerinti
igénybevétele. Háziorvosi és szakorvosi, kórházi ellátás.
Adott település egészségügyi intézményei.
Az egészségbiztosítás rendszere. A TB-ellátásra jogosultság
feltételei.
A
jogosultság
megırzésnek
fontossága
munkanélküliség esetén is.

Az
rendszerezése

élılények Legfontosabb rendszertani csoportok (besorolások) a növény
és állatvilágban, pl. gerinces, gerinctelen, halak, kétéltőek,
puhatestőek, ízeltlábúak, pókok, emlısök, madarak stb.
Rendszerbe sorolás szempontjai: testfelépítés, életmód,
szaporodás – a növények és állatok tekintetében

5

5

Jellemzı jegyek kiemelése a csoportosításnál.
Az élılény és élıhelye kapcsolatrendszere – krízispontok és
helyzetek az élıvilágban. Káros hatások következményei az
élılényekre, az emberre.

Tevékenységek
Példák győjtése különféle szempontú csoportosításra. Tipikus növényi, állati jegyek kiemelése. Példák
keresése – könyvekben, újságcikkekben – a természeti katasztrófák, krízisek következményeire.
Megfigyelések, összehasonlítások az egészséges és beteg szervezetrıl. Véleményalkotás. A tanult
ismeretek felhasználása a segítségnyújtásban, saját élete szervezésében.
Egészségügyi ismeretterjesztı kiadványok, lexikonok önálló tanulmányozása.
Információk önálló szerzése információhordozókból.
Az elsısegélynyújtás modellálása, betegápolásra szituációs gyakorlat végzése.
Higiéniai ismeretek önálló alkalmazása a mindennapokban. Látott, tapasztalt élmények kritikus értékelése.
Véleménynyilvánítás, ítéletalkotás a feldolgozott témakörökkel kapcsolatosan.

Követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni a tanult növényekkel, állatokkal a megadott
szempontok szerint
Tudjon példát mondani az élıvilág károsítására, az ember okozta ökológiai válságokra
A tanuló tudja biztosan felismerni a betegségek általános tüneteit. Ismerje a hımérı használati
szabályait, a gyógyszerek tárolási és használati rendjét
Tudja, mit kell tenni otthoni betegápolás esetén, tartsa be az orvos, védını utasításait
Tudja, hogy a fertızı betegeket el kell különíteni egészséges társaiktól
Ismerje az elsısegélynyújtás elemi szabályait
Legyen képes önálló ismeretszerzésre információhordozókból
Legyenek ismeretei a munkába álláshoz szükséges orvosi vizsgálatok lebonyolítási lehetıségeirıl
Ismerje a települése ilyen intézményi lehetıségeit
Tudja, hogy a munkahelyek balesetveszélyeket rejtenek, ezek ellen a szabályok pontos
betartásával lehet védekezni
Legyen képes betartani ezeket a szabályokat tanulmányai során, iskolában, mőhelyben
Ismerje lakóhelye fontosabb egészségügyi intézményeit és igénybevételük módját
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FIZIKA
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

1,25

1,25

Éves óraszám

46

46

Célok
•

•

A 7-8. évfolyam fizika tantárgyának folytatásaként fenntartani a tanulók érdeklıdését a
mindennapi életben felfedezhetı fizikai jelenségekkel kapcsolatosan.
A környezetkímélı, -óvó magatartás tudatos vállalására nevelés

Feladatok
•

•
•
•
•
•

Erısítse a tantárgy az a meggyızıdést, hogy napi problémáik megoldásához elengedhetetlenek a
fizika tudománya által nyújtott ismeretek.
Nyújtson a gyakorlati élet szempontjából fontos – tudományosan megalapozott – ismereteket a
hang- és fénytan körében.
Kapcsolja össze az ember életvitele szempontjából elengedhetetlenül fontos fizikai ismereteket az
emberi hallással, látással.
Ismertesse meg a hangtan eredményeit felhasználó – a mindennapi gyakorlatban alkalmazott –
eszközök mőködési elvét és kezelési módját.
Tanítsa meg az elektromos jelenségeket és az elektromos áram hatásait annak érdekében, hogy a
tanulók biztonsággal tudják használni a háztartásban és munkahelyükön elıforduló elektromos
gépeket, berendezéseket.
Tudatosítsa az atomenergia felhasználásának lehetıségeit békés és pusztító célokra.

Témakörök
Évfolyamok

Témakör

9.

Fénytani alapismeretek

X

Hangtani alapismeretek

X

Elektromos alapjelenségek

10

X

Az elektromágneses indukció
Atomfizikai alapismeretek

X

9. évfolyam
Célok
•

•

A mindennapi életben felfedezhetı fizikai jelenségek iránti érdeklıdés fenntartása, megerısítése
gyakorlati élet szempontjából fontos ismeretek megalapozása a fénytan, hangtan körében.
A hangtani és fénytani eszközök kezelési módjainak megismerése.

Fejlesztendı készségek, képességek
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Megfigyelı, elemzı, viszonyító, kísérletezı, ismeretgyőjtı képesség fejlesztése, ok, okozati
összefüggések a kauzális gondolkodás fejlesztése, indoklás, érvelés, véleménynyilvánítás képessége, a
manuális készség fejlesztése.
Témakör

Tartalom

Fénytani alapismeretek

A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú
terjedése. A fényhullám tulajdonságainak megfigyelése
kísérletekben. Az árnyékjelenségek. A fényvisszaverıdés
jelenségének kísérleti vizsgálata. A sík, domború és homorú
tükrök gyakorlati alkalmazása.
A fénytörés jelensége. Fénytörés a prizmán. Lencsék,
homorú és domború lencse. A színek. A fehér fény színeire
bontása. Az emberi szem és a látás. A szemüvegek
alkalmazása.
Optikai
eszközök
és
alkalmazásuk
(fényképezıgép, nagyító, mikroszkóp, vetítı). A fény hasznos
és káros hatása az ember életében.

Hangtani alapismeretek

Idıkeret
(óra)

23

A hullámmozgás, a hullámok terjedése. A hang, mint
hullám. A hang jellemzıi (mértékegysége a decibel, magas és
mély hangok, frekvencia), hangforrások.
Rezonancia. Hang és hallás. Hallószervünk védelme. A
hangszerek fizikája. A mindennapi életben gyakran
elıforduló, hanghatáson alapuló eszközök megfigyelése,
kezelése. Zajártalom. A hang szerepe az ember életében
(gyógyítás, terápia, zajártalom).

23

Tevékenységek
Fénnyel, hanggal kapcsolatos kísérletek megfigyelése, egyszerő kísérletek önálló végzése.
Biztonsági szabályok alkalmazása.
Könyvtár, média használata. Fizikai problémák megoldásához tervkészítés, indoklás, feladat elvégzése,
vélemény, vita.

Követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alakuljon ki a tanulóban olyan általános fizikai tájékozottság, amely az adott szakma tanulását
lehetıvé teszi
Ismerje a fény egyenes vonalú terjedését. Tudja, hogy a fény gyorsabban terjed, mint a hang.
Legyen ismerete a tükrök alkalmazási lehetıségeirıl.
Ismerje a fénytörés jelenséget, gyakorlati hasznát
Tudjon példát mondani a lencsék alkalmazására
Ismerjen gyakori optikai eszközöket, tudja kezelésük módját
Ismerje az emberi szem mőködését
Ismerje a szem védelmével kapcsolatos tudnivalókat
Sorolja fel a hang jellemzıit és néhány hangforrást
Ismerje az emberi fül szerkezetét és hallószervünk védelmének módját
Kerülje a káros hanghatásokat
Tudja kezelni környezetében elıforduló, hanghatáson alapuló eszközöket
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10. évfolyam
Célok
•

•
•
•
•

A tanulók érdeklıdésének fenntartása, a mindennapi életben felfedezhetı fizikai jelenségekkel
kapcsolatban.
Az elektromosság fontosságának tudatosulás, az elektromos jelenségek megismerése.
Biztos, balesetmentes használata a különbözı elektromos eszközöknek, gépeknek,
berendezéseknek.
Az atomenergia felhasználása jelentıségének megismerése.
A környezetkímélı, -óvó magatartás tudatos vállalására nevelés.

Fejlesztendı készségek, képességek
Megfigyelı, elemzı, viszonyító, kísérletezı, ismeretgyőjtı képesség fejlesztése, ok, okozati
összefüggések a kauzális gondolkodás fejlesztése, indoklás, érvelés, véleménynyilvánítás képessége, a
manuális készség fejlesztése.
Témakör

Tartalom

Idıkeret
(óra)

Az
elektromos Az elektromos töltés kísérleti megfigyelése. Az elektromos
alapjelenségek
áram, áramforrás.
Elektromos áramkör megfigyelése, összeállítása tanári
irányítás mellett.
Áramerısség és feszültség mérése.
Az elektromos ellenállás fogalma, a vezetık ellenállását
befolyásoló tényezık. A fogyasztók soros és párhuzamos
kapcsolása.
Az elektromos áram hatásai. Az elektromos áram hıhatása,
megjelenése az háztartásunkban.
Az elektromos áram mágneses hatása. Elektromágneses
hullámok.
Az elektromos áram vegyi hatása. Az elektromos áram
élettani hatása.

30

Megfigyelése a gyakorlatban és kísérletekben.
Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény.
Háztartási gépek csoportosítása teljesítményük és
fogyasztásuk alapján
Az
elektromos
energiatakarékosság.
otthonunkban.

energiaellátás
rendszere,
az
Elektromos
árammérı

Az elektromágnes. Az elektromágnes gyakorlati használata
(telefon, elektromos csengı, mérımőszerek)
Baleset megelızés, balesetvédelem
Az
elektromágneses Indukciós alapjelenségek. Az indukált feszültség. Az
indukció
indukált áram nagyságát befolyásoló tényezık. Az

5
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elektromágneses indukció gyakorlati
váltakozó áram. A transzformátor.
Atomfizikai
alapismeretek

alkalmazása.

A

Molekulák és atomok. Az atom alkotórészei. Az atommag
szerkezete. Maghasadás. Az atomenergia felhasználása.
Atomerımővek, pusztító fegyverek.
Radioaktív sugárzás. Példák keresése káros és hasznos
sugárzásokra.
Sugárvédelem.
Győjtımunka
legjelentısebb fizikusokról.

az

11

atomfizikában

Tevékenységek
Kísérletek megfigyelése, egyszerő kísérletek önálló végzése
Mérések, méréseredmények leolvasása. Szerelési gyakorlatok.
Könyvtár- és médiahasználat. Ismeretek önálló szerzése információhordozókból.
Fizikai problémák megoldásához terv készítése, indoklása, a feladat elvégzése.
Véleményalkotás, indoklás, érvelés, vita.

Követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alakuljon ki a tanulóban olyan általános fizikai tájékozottság, amely az adott szakma tanulásának
megkezdését lehetıvé teszi
Indokolja az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben
Tudjon felsorolni elektromos jelenségeket és mondjon ezekre példákat.
Alkalmazza az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvetı biztonsági szabályokat,
ismerje a baleset megelızés fontosságát.
Mondjon példákat az elektromos áram hatásaira a mindennapi gyakorlatból
Soroljon fel elektromos háztartási eszközöket és csoportosítsa azokat fogyasztásuk alapján
Tudja, hogy milyen fizikai jelenség alapján mőködik a transzformátor. Mondjon példát a
transzformátor gyakorlati alkalmazásaira
Tudja, hogy minden anyag atomos szerkezető
Legyen ismerete arról, hogy az ember békés és romboló céllal is felhasználhatja az atomenergiát
Ismerje a legalapvetıbb sugárvédelmi szabályokat
Tudja ismereteit önállóan is bıvíteni különféle információhordozó anyagokon keresztül

KÉMIA
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

1,25

1,25

Éves óraszám

46

46
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Célok
•
•

•

Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása a kémia tárgykörébıl.
A tanulók által eddig elsajátított környezetvédelmi ismeretek aktivizálása, magatartásuk
környezettudatossá alakítása.
A mindennapi élet gyakorlati problémáinak megoldásához nyújtott segítséggel is hozzájárulni az
aktív környezetvédı magatartásra neveléshez.

Feladatok
•

•
•
•
•

Neveljen a tantárgy önálló véleményalkotásra a mindennapokban adódó kémiai jellegő
problémákkal kapcsolatosan.
Tudatosítsa, hogy környezetünk számos energiaforrása nem megújuló, szükség van a
gazdaságosságra, a takarékosságra.
Sajátíttasson el a tanulókkal balesetmegelızı cselekvési eljárásokat a kémiai anyagok
felhasználása során.
Motiválja a tanulókat a további ismeretszerzésre népszerő, tudományos folyóiratokból,
lexikonokból és az elektronikus információhordozókból.
Fedeztesse fel a tanulókkal, hogy a természet egységes egész, melyet csak a megismerés
folyamatában tagolunk részekre (tudományágakra)

Témakörök
Évfolyamok

Témakör
A kémiatudomány jelrendszere

9.

10

X

X

Az anyag atomos szerkezete

X

A szerves anyagok

X

Vegyszerek a háztartásban

X

Környezetvédelmi ismeretek

X

X

A mindennapok kémiája

X

X

Fejlesztendı készségek, képességek
•
•
•
•

A megfigyelés, információgyőjtés, összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés képessége.
Kémiai anyagok, folyamatok megfigyelésére, megértésére törekvés.
Az írott és beszélt szaknyelv értelmezésének képessége. Probléma, kérdés megfogalmazásának
képessége. Kreativitás. A környezeti problémák meglátásának, a megoldás keresésének
képessége, a megoldás technikájának megértése. Problémamegoldó gondolkodás.
Manuális készség, kísérletezı kedv. A környezetkímélı életforma készség- és szokásrendszere.

9. évfolyam
Célok
•
•

•
•

Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása a kémia tárgykörébıl.
Környezetbarát, környezetvédı attitőd alakítása, megoldások keresése, értelmes tenni akarás
kialakítása.
Önálló ismeretszerzés, gyakorlati alkalmazás.
Gazdaságos, takarékos energia felhasználására törekvés.
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•

Balesetmegelızı, balesetmentes kísérletezés és a gyakorlatban a kémiai vegyszerek felhasználása.

Fejlesztendı készségek, képességek
•
•
•
•
•

A megfigyelés, információgyőjtés, összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés képessége.
Kémiai anyagok, folyamatok megfigyelésére, megértésére törekvés.
Az írott és beszélt szaknyelv értelmezésének képessége. Probléma, kérdés megfogalmazásának
képessége. Kreativitás. A környezeti problémák meglátásának, a megoldás keresésének
képessége, a megoldás technikájának megértése. Problémamegoldó gondolkodás.
Manuális készség, kísérletezı kedv. A környezetkímélı életforma készség- és szokásrendszere.
Összefüggések felismerésének képessége, a kauzális gondolkodás fejlesztése.

Témakör

Tartalom

Idıkeret
(óra)

A
kémiatudomány A periódusos rendszer vizsgálata.
jelrendszere
A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai
jelének megismerése
Mindennapok kémiája

6

A vizek szerepe az ember életében. Természetes vizek:
édesvíz, tengervíz. Vízkeménység, vízkı, vízlágyítás.
Víztisztítás – szennyvizek.
A levegı. Ózon, ózonlyuk. Szén-monoxid, széndioxid, kéndioxid a levegıben. A növények szerepe a levegı minıségének
alakulásában. A korszerő főtés környezetkímélı hatása.
Szmog, savas esı. Globális felmelegedés, üvegházhatás.
25

Megújuló energiaforrások: víz, szél, napenergia
Meg nem újuló energiaforrások: szén, kıolaj, földgáz.
Tápanyagaink. Olajok, zsírok, fehérjék,
nyomelemek. Szénhidrátok: szılı- és répacukor.

vitaminok,

Környezetvédelmi
ismeretek
Vegyszerek
háztartásban

a Savak és lúgok a háztartásban. Szóda. Szódabikarbóna,
szappan, sósav, mosó- és mosogatószerek. A felhasználás
szabályai, a használati utasítás helyes értelmezése.

15

Fertıtlenítıszerek. Hipo, hidrogénperoxid.

Tevékenységek
Mérések, kísérletek, illetve utasításnak megfelelı végzése. Mérı- és kísérleti eszközök gyakorlott
használata. Gyakorlati példák keresése a tanult fogalmakhoz. Vegyszereken, élelmiszereken található
leírások, utasítások értelmezése, gyakorlati felhasználása.
Véleményalkotás a környezetben megfigyelt kémiai jelenségekrıl. Környezetvédelemmel kapcsolatos
megoldási javaslatok alkotása, betartása. Takarékos energia felhasználás.
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Követelmények
•
•

•
•
•
•
•
•

Érezzen a tanuló elkötelezettséget a környezetkímélı és védı életmód iránt
Ismerje a háztartásban használatos vegyszerek kezelésének módját, a balesetek megelızésének
lehetıségét és a teendıket baleset esetén
Tudjon példákat mondani a vízlágyítás szükségességére és módjára
Ismerje fel a kémiai vonatkozásokat a mindennapok történéseiben
Tudja, hogy a Föld energiaforrásai végesek, ismerje a takarékosság fontosságát
Törekedjen a sokoldalú, kiegyensúlyozott táplálkozásra
Vegye észre lakóhelyén és környékén a környezetszennyezést
Lehetıségeinek megfelelıen vegyen részt a környezet védelmében

10. évfolyam
Célok
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása a kémia tárgykörébıl.
Ismeretek szerzése a szerves kémia területérıl
Önálló ismeretek szerzése információhordozókból
Aktív tudatos környezetvédı magatartás
A megszerzett ismeretek gyakorlati életben való felhasználása
A szervezetre káros, szenvedélybetegségeket okozó vegyületek elutasítása, aktív egészségvédelem
A tágabb körő ismeretek járuljanak hozzá az emberiség globális problémáinak elemi szintő
felismeréséhez, a felelısségérzet tudatosulása
Az energia takarékos, gazdaságos felhasználása

Témakör

Tartalom

A
kémiatudomány A periódusos rendszer további vizsgálata.
jelrendszere
Az anyag szerkezetére vonatkozó ismeretek bıvítése a
Az anyag atomos szerkezete tanulók képességeinek függvényében (molekula, atom, az
atom részei)

Idıkeret
(óra)

6

Az atomenergia felhasználásának pozitív és negatív példái
Történelem – háború, energiaforrás. Atomerımő Pakson.
Magyar atomtudósok
A szerves anyagok
Környezetvédelmi
ismeretek

Néhány szerves anyag neve és felhasználási módja.
Kıolajlepárlás. Kıolajszármazékok. Földgáz, gázolaj,
petróleum, benzin. Az alkoholok. Mőanyagok. Az alkohol
hatása a szervezetre. Szenvedélybetegséget okozó
vegyületek: drogok, alkohol, nikotin

20

A talaj szennyezése, nitrátosodás. A mőtrágyázás hatásai. A
növényi és állati eredető trágyázás elınyei
A le nem bomló hulladékok veszélyesek a talajra és a
vizekre. Kezelésük.
A mindennapok kémiája

Egyszerő oldatkészítési, hígítási számítások a konyhai és
kertészeti munkák során. A rozsdásodás (lassú égés) és
meggátolása környezetünkben.

20
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Csomagolóanyagok: papír, mőanyag, fémek, üveg.
Újrahasznosításuk.
Szelektív
hulladékkezelés.
Az
építkezéseknél használt anyagok: mészkı, égetett mész,
mészoldás. Baleset megelızés a mésszel való munkáknál.
Cement beton, vasbeton, habarcs, gipsz, üveg, szilikátok,
tégla, cserép.
Az
építıanyagok
alapanyagainak
elıfordulása
a
természetben. Mészkıbarlangok képzıdése. Magyarország
mészkı barlangjai.

Tevékenységek
Mérések, kísérletek, illetve utasításnak megfelelı végzése. Mérı- és kísérleti eszközök gyakorlott
használata. Oldatkészítési, hígítási számítások végzése, szelektív, hasznos hulladékkezelés. Kémiai
anyagok felfedezése az élelmiszerek, építıanyagok, vegyszerek körében. A használati utasítások,
felhívások, veszélyt jelzı, figyelemfelhívó ábrák értelmezése, betartása. Gyakorlati példák keresése a
tanult fogalmakhoz. Véleményalkotás a környezetben megfigyelt kémiai jelenségekrıl, a különbözı
információhordozókból szerzett ismeretekrıl. Aktív egészség- és környezetvédelem.
Gazdaságos és takarékos energia felhasználás.

Követelmények
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tudjon a tanuló szerves anyagokat felsorolni és példákat mondani felhasználásukra
Ismerje az alkohol emberi szervezetre gyakorolt káros hatását. Utasítsa el a drogok, az alkohol és
a nikotin használatát
Tudjon a mindennapi élethez szükséges oldatok készítéséhez egyszerő számításokat végezni
Ismerje a rozsdagátlás néhány lehetıségét
Különböztesse meg a lebomló és le nem bomló hulladékokat. Ismerje a veszélyes hulladékok
elhelyezésének helyes módját
Tudja, hogy a mésszel milyen elıvigyázatossági szabályok betartása mellett lehet dolgozni
Legyen képes elmondani a mészkıbarlangok keletkezésének folyamatát
Ismerjen Magyarországon mészkı és cseppkıbarlangokat
Tudjon felsorolni építésnél használt anyagokat. Ismerje azok eredetét, összetételét
Törekedjen gazdaságos, takarékos energia felhasználásra

FÖLDRAJZ
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

1,5

1,5

Éves óraszám

55

55
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Célok
•

•
•
•

A természetföldrajzi, társadalmi, gazdasági ismeretek bıvítése, rendszerezése az elızı
évfolyamok földrajzi, környezeti ismereteire alapozva
A hazáért, a régióért, a világ problémáiért érzett felelısség felismertetése, a környezettudatos,
takarékos életmód fontosságának erısítése
Az emberek életteréül szolgáló Föld természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak többirányú,
kölcsönös függıségének megértetése
Az önálló ismeretszerzés módszereinek elmélyítése, a tantárgyspecifikus tanulási szokások,
tevékenységek megerısítése

Feladatok
•

•
•
•
•
•

A topográfiai ismeretek, a tér-idı fogalmak bıvítése, megerısítése, a tanulók eljuttatása a
fejlettségüknek megfelelı általános földrajzi tájékozottsághoz
A komplex ismeretanyag révén járuljon hozzá a tanulók önálló életvezetéséhez, a munka
világában történı eligazodáshoz
Juttassa el a tanulókat a tanult földrajzi szakkifejezések, fogalmak, topográfiai ismeretek szóban
és írásban történı pontos használatára.
Készítse fel a tanulókat az ismerethordozók által közvetített információk értelmezésére, napi
használatára, az igényes válogatásra
A tantárgy feladata bemutatni, megértetni a termelés-fogyasztás korlátait, a természeti erıforrások
takarékos felhasználásának fontosságát
Hazánk és Európa megismerésén keresztül erısítse a nemzeti és európai identitástudatot

Témakörök
Témakör

Évfolyamok
9.

A Föld

X

A Föld természetföldrajzi képe

X

Utazók, felfedezık

X

10

A Naprendszer

X

A világ gazdasági és társadalmi képe

X

Globális környezeti problémák

X

Természetvédelmi területek

X

Fejlesztendı készségek, képességek
A természettudományos vizsgálódás képességének fejlesztése.
Döntési és cselekvési képesség fejlesztése. Felelıs környezeti magatartás alakítása.
Információk győjtésének, elemzésének, feldolgozásának képessége.
A tanult ismeretek alapján a szakkifejezések használatának képessége. Az írásos rögzítés, a grafikus
ábrázolás, a különféle témájú és méretarányú térképek olvasásának képessége.
Az összefüggések, térben-idıben lezajló folyamatok felfogásának, megértésének képessége.
Következtetıképesség.
A földrajzi ismeretek felhasználásának képessége a mindennapi élet folyamataiban, a döntésekben.
Igény a megszerzett ismeretek további gyarapítására, az önálló tanulásra.
A hazához, a tájhoz, a régióhoz való kötıdés.
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A környezetkárosító folyamatok felismerésének képessége, a megszüntetés lehetıségének és korlátainak
felismerése.

9. évfolyam
Témakör

Tartalom

Idıkeret
(óra)

A Föld

A Föld, mint égitest. A Föld alakja.
A Föld mozgása és következményei. Térítık jelentısége,
felsorolása, azonosítása a térképen.

10

A napi és évi idıszámítás.
A Föld természetföldrajzi A földrészek természetföldrajzi jellemzıi:
képe
A földrészek fekvése, helyzete a térítıkhöz képest. A
kontinensek természetföldrajzi jellemzıi: domborzat,
éghajlat, természeti erıforrások. Afrika. Ausztrália. Amerika.
Ázsia. Európa.
Jellegzetes felszíni formák. Éghajlati övezetesség az egységek
földrészeken.
A Föld vízrajzi jellemzıi: vízgyőjtı terület, vízhálózat,
vízhozam és idıjárás összefüggései. A hegyvidékek függıleges
övezetessége – a növénytakaró változása. Változó
életközösség.

40

A Föld természeti kincsei. Kiemelkedı energiatermelı és ipari
centrumok.
Fontosabb
országok
térképolvasással.
Utazók, felfedezık

és

fıvárosuk

–

szemléleti

Magyar utazók, felfedezık a világban: Kırösi Csoma Sándor,
Teleki Sámuel

5

Tevékenységek
Tematikus térképek, ábrák, diagramok elemzése – övezetesség, természetes
népességeloszlás.
Az idıjárás- és vízállásjelentés, az őrfelvételek értelmezése.
Folyamatábrák, szelvények elemzése irányítással.
Újságok, folyóiratok, leírások olvasása, az olvasottakról viták, beszélgetések, érvelések.
Tématablók készítése, győjtemények összeállítása.

növénytakaró,

Követelmények
•
•
•

•

Tudjon különbözı méretarányú és tartalmú térképeken készség szinten tájékozódni
Tudjon példákat sorolni a Nap földi életet meghatározó jellemzıi közül
Legyen képes – szempontsor segítségével – a földrészek legfıbb természetföldrajzi jellemzıit
kiemelni, szóban megfogalmazni
Ismerje az éghajlati övezetességet, soroljon példákat a természetföldrajzi övezetességre.
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•
•
•
•

A térkép használatával tudjon példákat keresni az egyes kontinensek fıbb természeti kincseire,
nyersanyagaira
Rendelkezzen ismeretekkel a magyar utazókról, felfedezıkrıl
Használja pontosan a tanult földrajzi szakkifejezéseket, topográfiai fogalmakat.
Értse a természeti erıforrások takarékos felhasználásának fontosságát, a földrajzi folyamatok
kölcsönös függıségét

10. évfolyam
Témakör

Tartalom

A Naprendszer

A Nap és a csillagok. A Naprendszer tagjai. A Hold. A Hold
fényváltozásai

A világ gazdasági
társadalmi képe

Idıkeret
(óra)
5

és A társadalmi, gazdasági és a természeti környezet kapcsolata –
életformák, életlehetıségek a kontinenseken, tipikus tájakon.
Az ember és környezete kölcsönhatása. A fejlıdést
meghatározó tényezık: gazdálkodási lehetıségek az
alföldeken, a hegységekben, a tengerparton.
Természeti adottságok és a településtípusok összefüggései. A
települések fajtái.

20

A népesség térbeli mozgása. A népesség eloszlása a Földön,
területi különbségek. A világgazdaság aktuális problémái.
Gazdasági fejlettségi mutatók.
A gazdaság ágazatai.
Globális
környezeti Demográfiai robbanás: népességnövekedés, élelmezési gondok,
problémák, megoldások éhínség,
járvány.
Urbanizációs
problémák.
Okok,
keresése
következmények
Energiahiány, a túlzott fogyasztás, a kitermelés hatása a
környezetre.
Veszélyeztetett élılények: az esıerdı pusztulása, a természetes
élıhelyek szőkülése, az óceánok, tengerek szennyezése,
élılények pusztulása, a levegı és a talaj szennyezése az ipari
centrumokban, a közlekedés hatása a településekre.

20

Védekezés, megelızés, a természetes állapot visszaállításának
lehetısége.
Természetvédelmi
területek

Nagy természetvédelmi területek Afrikában, Amerikában,
Európában.
Veszélyeztetett élılények és régiók.

10

Nemzetközi szervezetek a globális problémák kezelésére,
„zöldmozgalmak”. A Föld jövıje.

Tevékenységek
Információk győjtése ismeretterjesztı kiadványokból, újságcikkekbıl. Az információk értelmezése,
alapvetı összefüggések felismerése.
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Adatok győjtése a világ népesedési folyamatairól.
Települések összehasonlítása, képek, filmek, ábrák felhasználásával.
Adatok győjtése a gazdasági ágazatokról, termékekrıl, a hazai gazdasági ágazatokról.
Példák győjtése az urbanizációs problémákra a haza települések közül.
Példák győjtése az ember durva beavatkozására a természet rendjét illetıen.

Követelmények
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Szerezzen ismereteket az őrkutatásról, a mesterséges égitestek szerepérıl
Értse a természeti adottságok és a gazdálkodási lehetıségek összefüggéseit.
Tudjon példát mondani a társadalom és természet kapcsolatára
Szerezzen ismereteket a Föld népességének területi elhelyezkedésérıl és ennek környezeti
hatásáról
Tudjon példát mondani az urbanizáció következményeire
Ismerje kötelezettségeit a környezet- és természetvédelemben
Ismerje, nevezze meg a gazdasági ágazatokat, legfıbb termékeit, szolgáltatásait
Tudjon hazai példát mondani gazdasági ágazatokra
Ismerje a gazdasági ágazatok környezetkárosító hatásait
Tudja az emberi tevékenység hatását az ember egészségére és környezetére
Legyen képes nagy természetvédelmi területeket megnevezni

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

2

2

Éves óraszám

74

74

Célok
•
•

•
•
•

A rendszeres testedzés biztosítása iskolai keretek között.
A mozgásmőveltség fejlesztése atlétikai alaptechnikák, tornaelemek és kapcsolataik, valamint
sportjátékok elsajátításának folyamatában
A motorikus képességek fejlesztésére szolgáló eljárások ismertetése
A fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia tőrés
A személyiség fejlesztése állapothoz és egyéni terhelhetıséghez mérten

Feladatok
•
•
•
•
•
•

Rendszeres testedzés végzése egyénileg és közösséggel
Sajátíttassa el az atlétika alaptechnikákat, egyszerőbb tormaelemeket és elemkapcsolatokat
Ismertessen meg sportjátékokat és tudatosítsa azok szabályait
Fejlessze a motorikus (kondicionális és koordinációs) képességeket, a cselekvésbiztonságot
Érje el, hogy a tanulók labilis egyensúlyi helyzetben is növekvı biztonsággal uralják a
testhelyzetüket
Érje el, hogy a könnyített és gyógytestnevelésben résztvevı tanulók terhelhetısége is fokozatosan
fejlıdjön
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Témakörök
Évfolyamok

Témakör

9.

10

Szervezést elısegítı gyakorlatok

X

X

Gimnasztika

X

X

Atlétika

X

X

Torna

X

X

Testnevelési és sportjátékok

X

X

Természetben őzhetı sportok

X

X

Könnyített testnevelés

X

X

Fejlesztendı készségek, képességek
Általános fizikai kondicionálás és koordinációs képességek. A tartós teljesítıképesség és tőrıképesség
fejlesztése.
Az iskola által választott sportági képességek, ezen belül: a kreativitás, a koncentráló képesség, a
cselekvésbiztonság, az improvizációs, valamint az önszabályozó képességek.
A munkavégzéshez szükséges képességek és a teherbíró képesség. Az önelfogadás képessége.
Önállóság az egészség fenntartásának folyamatában.
Morális és akarati képességek: együttmőködés, önfegyelem, akaraterı, küzdeni tudás, a másik elfogadása,
egymás segítése.
Az esztétikus mozgásra, testtartásra való igény megerısítése.

9. évfolyam
Célok
•

•

•

•

•

A szervezet sokoldalú, általános bemelegítése az óra további mozgásanyagának elıkészítése. A
már megismert gimnasztikai gyakorlatok körében és azok végrehajtási módjának bıvítése a
tanulók érdeklıdési körének megfelelıen. Az órai tevékenység színesítése a ritmikus
sportgimnasztika, aerobic, ill. a különbözı zenés táncok mozgásanyagának felhasználásával.
Törekvés a kifejezı és minél önállóbb gyakorlat végrehajtására, a fıbb izomcsoportok célirányos
erısítésére.
Az atlétikai mozgásanyag készségszintre emelése. A fizikai képességek (erı, álló és teherbíró
képesség, rugalmasság) fejlesztése. Az elért egyéni eredmények folyamatos értékelésével,
összehasonlításával a reális önértékelés segítése, ösztönzés teljesítmény javítására. Törekvés
sportszerő, a versenyszabályoknak megfelelı versengésre. Felkészítés összetett atlétikai
versenyekre.
Kondicionálás és koordinációs képességek sokoldalú fejlesztése. Az elızı évfolyamokban tanult
tornaelemek szinten tartása, valamint készségszintre emelése. A mozgás ritmusa, a térbeli
tájékozódási képesség és az egyensúlyérzék további fejlesztése. Az ismert talaj- és
szertornaelemek mozgásanyagának további bıvítése.
A tanulók mozgásos alapmőveltségének bıvítése egy újabb alap sportjáték leglényegesebb
elemeinek a megismertetésével. Egyéb szabadtéri, teremben őzhetı sporttevékenységekkel a
sportági ismeretek bıvítése. Törekvés az elsajátított technika és taktikai elemek, a megismert
versenyszabályok aktív, folyamatos játék közbeni alkalmazása.
A keringési, a légzési és a motoros képességek fejlesztése.
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Témakör
Szervezést
gyakorlatok

Tartalom
elıkészítı Vezényszavakkal a rendgyakorlatok teljes köre, pontos,
tudatos végrehajtással.

Idıkeret (óra)
folyamatos

Menetelések, ellenvonulások, alakzatok gyakorlása
Gimnasztika

Önálló bemelegítés 8-10 gimnasztikai gyakorlattal. A nagy
izomcsoportok célirányos bemelegítése. Elıkészítı
szabad-, társas és szergyakorlatok állásban, járásban
elemkombinációkkal. Zenére végzett bemelegítı és
szabadgyakorlatok statikus, dinamikus, táncos elemek
beépítésével. Gyakorlatok labdával,
buzogánnyal,
karikákkal, szalaggal.

Atlétika

rendszeres

Futások, ugrások, dobások, speciális elıkészítı- és
célgyakorlatai. Kitartó futás. Pontosan kivitelezett álló- és
térdelırajt.
Gyorsfutás,
futósebesség fokozásával,
tartásával.
Ugrások: helybıl, nekifutásból. Szökdelı iskola feladatai.
Távolugrás guggoló technikával, elugrás ugródeszkáról.
Magasugrás átlépı- és gurulótechnikával.
Dobás: kislabda-dobás keresztlépéssel. Súlylökés 2 kg-os
tömött labdával, oldalállásból, tökéletesedı technikával.

Torna

Talajtorna: ismert elemek gördülékeny egymáshoz
kapcsolása. Statikus és dinamikus elemek folyamatos
váltakoztatása. Önálló gyakorlat-összeállítás. Ritmikus
sportgimnasztikai elemek beemelésével zenére.
Támaszugrások: ismert elemek gyakorlása lendületes
nekifutás, erıteljes elrugaszkodás, magas repülési ív,
biztos talajfogás.
Függésgyakorlatok: győrőn, bordásfalon, kiegészítı
tornakészleten
helyes
fogásmóddal,
a
függés
idıtartamának növelésével, elemkapcsolások.

Testnevelési
sportjátékok

és Labdaügyességek fejlesztı játékok. Labdavezetés kézzel,
lábbal, védekezı játékosok között. Kapura rúgás, kosárra
dobás, védıkkel szemben. Egy-egy elleni támadási,
védekezési megoldások.

folyamatos

Labdás sportjátékok alapelemeinek tudatos alkalmazása,
gyakorlása, csapatjátékban, egyszerősített szabályokkal
(kosárlabda, röplabda, labdarúgás)
Természetben
sportok

őzhetı Tájfutás, télen szánkózás. A helyi lehetıségek
függvényében választhatók a sportágak és a
sporteszközök, kerékpár, ugrókötél, stb)

Könnyített testnevelés

Az egyénre elıírt gyakorlatok pontos, tudatos
végrehajtása, valamint a testnevelés tantervben a nem
ellenjavallt tanagyagok.

Feltételeknek
megfelelıen
(idıjárás)
folyamatos
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Tevékenységek
Szituációteremtés a tanulók fizikai és pszichikai képességeinek bıvítésére. Ritmikus gimnasztika
rendszeres alkalmazása.
Önálló mozgásgyakorlatok végzése. A megismert rendgyakorlatok teljes körő, automatizált végzése.
Labdás játékok. Sportolás. Részvétel versenyeken, vetélkedıkön. Konfliktusmegoldás gyakorlása.
Mozgás, kirándulás, játékok, sport a természetben kerékpár gyakorlott használata.
Egyéni edzéstervek kidolgozása.
A munkavégzéshez szükséges képességek, fizikai állapotok szinten tartása, fejlesztése.

Követelmények
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Legyen képes a többiekkel együtt szükség szerint tanári segítséggel a gyakorlatok végrehajtására
Ismerje és alkalmazza a legfontosabb testtartást javító gyakorlatokat tanórán és tanórán kívül is
Tudjon önállóan bemelegíteni
Javuljon mérhetıen a futó-, ugró- és dobóteljesítménye
Önállóan, vagy tanári segítséggel legyen képes bemutatni összeállított összefüggı talajgyakorlatot
Legyen képes a mozgás és a zene összehangolására, folyamatos gyakorlat végzésére
Tudja korrigálni testhelyzetét labilis egyensúlyi helyzetben is
Ismerje és alkalmazza a röplabda, a labdarúgás, a kosárlabda alapvetı játékelemeit és szabályait
Tanúsítson megfelelı önfegyelmet, önuralmat, sportszerő magatartást játék közben
Ismerje, és önállóan tudja végrehajtani a könnyített testnevelésben számára elıírt
mozgáskorrekciós és önkarbantartó gyakorlatokat
Legyen igénye az esztétikus mozgásra, testtartásra

10. évfolyam
Célok
• Megegyeznek a 9. évfolyamon leírtakkal.
Témakör

Tartalom

Idıkeret (óra)

Szervezést
gyakorlatok

elıkészítı A rendgyakorlatok teljes köre szakszerő utasításra,
alakilag elfogadható végrehajtással.

folyamatos

Gimnasztika

Önálló bemelegítés 8-10 gimnasztikai gyakorlattal.
Szabadgyakorlatsor önálló összeállítása és bemutatása,
összekapcsolása zenével. Különbözı testhelyzetekben
erısítı, nyújtó, lazító hatással. Testtartást javító és légzési
gyakorlatok. Zenére végzett gyakorlat. Különféle kézi
eszközökkel, tárgyakkal végzett gyakorlatok.

rendszeres

Atlétika

Futások: kitartó futás, futás terepen, mesterséges
akadályok között. Gyorsfutás, fokozódó futás, vágtafutás.
Rajtgyakorlatok,
indulások
különbözı
kiindulási
testhelyzetbıl. Álló- és térdelırajt vezényszavak
alkalmazásával.
Ugrások, ugróiskola feladatai. Távolugrás guggoló
technikával, magasugrás, lépı- vagy gurulótechnikával.
Dobások távolba és célra, különbözı mérető és súlyú
labdával, helybıl és nekifutásból, egy és két kézzel.
Kislabda dobás keresztlépéssel, súlylökés oldalállással.
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Torna

Összefüggı talajgyakorlatok a tanult tornaelemek
felhasználásával. Két elem közé beépíthetı felugrás,
felugrással fordulat, gyakorlatmenet irányváltoztatással,
zenei kísérettel.
Támaszugrások, ugrószekrény
szerint), guruló átfordulás elıre.

Torna gyakorlat

(egyéni

képességek

Statikus elemek: kézenállás, tarkónállás, fejenállás.
Dinamikus elemek: ugrószekrényen függıleges repülés,
guggoló ugrás, macskaugrás, győrőgyakorlatok, bordásfal
gyakorlatok.
Függésgyakorlatok győrőn, kiegészítı tornakészleten, 3-4
elembıl álló, összefüggı.
Ritmikus sportgimnasztika mozgáskörébıl törzs- és
kéziszer-gyakorlatok összeállítása.

Testnevelési
sportjátékok

Természetben
sportok

és Röplabda, labdarúgás, kosárlabda technikai és taktikai és
sportjátékok elemeinek folyamatos gyakorlása, az
alapelemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok
következes betartása.
őzhetı Tájfutás, télen szánkózás. A helyi lehetıségek
függvényében választhatók a sportágak és a
sporteszközök. Pl. tollaslabda, asztalitenisz, ugrókötelezés.

Könnyített testnevelés

Az egyénre elıírt gyakorlatok pontos, tudatos
végrehajtása, valamint a testnevelés tantervben a nem
ellenjavallt tanagyagok

folyamatos

Feltételeknek
megfelelıen
(idıjárás)
folyamatos

Tevékenységek
Szituációteremtés a tanulók fizikai és pszichikai képességeinek bıvítésére.
Önálló mozgásgyakorlatok végzése. A megismert rendgyakorlatok teljes körő, automatizált végzése.
Labdás játékok. Sportolás. Részvétel versenyeken, vetélkedıkön. A tanult technikai elemek
alkalmazásának gyakorlása. Konfliktusmegoldás gyakorlása.
Mozgás, kirándulás, játékok, sport a természetben.
Egyéni edzéstervek kidolgozása egy választott sport vonatkozásában (iskolai sportkörhöz kapcsolódóan)
A munkavégzéshez szükséges képességek, fizikai állapotok szinten tartása, fejlesztése.

Követelmények
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudjon önállóan 8-10 gyakorlattal bemelegíteni
Tudjon szabadgyakorlatot önállóan összeállítani és végrehajtani
Mutasson fel mérhetı javulást futóteljesítményében az elızı évekhez képest
Alkalmazza a helyes légzéstechnikát futás közben
Legyen képes a megismert ugrótechnikák minél tökéletesebb végrehajtására
Alkalmazza önállóan a dobásokból szerzett ismereteket
Tudjon legalább 4 elembıl álló talajgyakorlatot szép tartással bemutatni
Ismerje és alkalmazza a legismertebb kézi szereket
Törekedjen a maximális biztonságra a szekrényugrások nehezebb szintő végrehajtása során
Legyen képes a zene és a mozgás összehangolására
Ismerje és tudja betartani 3 sportjáték elemi szabályait
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•

Alkalmazza a legfontosabb testtartás javító gyakorlatokat

A tanulók ellenırzése, értékelése – felmérés
Az ellenırzés a gyakorlati bemutatás, valamint felmérés alapján egyénileg, párokban vagy csoportosan
történik.
Teljesítmény felmérés mozgásanyaga:
• Súlypontemelkedés (talajtól való elrugaszkodás magassága)
• Függeszkedésben végzett térdfelhúzások adott idıre
• Bordásfalon, vagy győrőn függeszkedésben végzett húzódzkodások (karfelhúzások) egységnyi idı
alatt
• Futóversenyek idıre, rövid és középtávon
• Távolugró versenyek nekifutásból guggoló technikával
• Magasugró versenyek lépı technikával
• Kislabda hajítás távolra
Irányadó adatok (minimum követelmények) az atlétikai mozgásanyag felméréséhez:
Rövidtávú
futás

Középtávú
futás

Távolugrás

Magasugrás

Kislabda
dobás

Fiúk

60 m /15 sec

600 m /4 min

220 cm

70 cm

20 m

Lányok

60 m / 18 sec

600 m /2 min
20 sec

200 cm

60 cm

15 m

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRA
Óraszámok
Évfolyamok

9.

10.

Heti óraszám

1

1

Éves óraszám

37

37

Célok
•
•
•
•
•

Betekintést adni az ember fı biológiai, egészségtani, lélektani jellemzıibe
Segíteni az eredményes szocializációt, az önálló életvezetés helyzeteinek értelmezését
Önmagával, a társadalommal, környezetével kapcsolatos bonyolult viszony feldolgozásának,
értelmezésének segítése
Hozzájárulni a pályaválasztási döntés felelısségének átérzéséhez
Felkészíteni a rugalmas pályamódosításra, a munka világára

Feladatok
•

•
•

Helyzetek, szituációk, tények elemzésével ismereteket nyújtani, képességeket alakítani az ember
egészségének, lelki egyensúlyának megırzése érdekében.
Konkrét példákon keresztül elemezni döntéshelyzeteket, döntéskényszereket az önálló életvezetés
céljából, ismereteket nyújtani életszerepekrıl
Képessége, testi, lelki, szociális, és szellemi adottságainak pontos ismeretéhez eljuttatni
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•

A pályaválasztással, a munkavégzéssel kapcsolatos érdeklıdés, érzelmi, morális viszonyulás
alakítása, értelmezése

Fejlesztendı készségek, képességek
Képesség az ember összetett lényként való szemléletére, képesség önmaga és mások árnyaltabb
elemzésére, önmaga jó és hibás döntéseinek értelmezése.
A jó, a bensıséges emberi kapcsolat felismerésének képessége.
Tudatosság, felelısség a párkapcsolatban, erkölcsi, morális, emberi felelısség átérzésének képessége.
Képesség a pályaválasztásra, a saját képességeinek, lehetıségeinek megítélése.

Témakörök
Évfolyamok

Témakör

9.

10

X

X

Az ember, mint erkölcsi lény

X

X

Önismeret, testi-lelki egészség

X

X

Pályakép, pályaismeret

X

X

Társas kapcsolat
Nemiség, szerelem, házasság

9-10. évfolyam
Témakör

Tartalom

Társas kapcsolat

Az ember és természeti-társadalmi környezete.

Nemiség,
házasság

szerelem, A csoport, a kisközösség jelentısége az ember életében.
A másik személy szeretete felelısséggel. Az áldozatos szeretet.
Ismerkedés, udvarlás, együtt járás, jegyesség. Érettség a szerelemre,
a nemiségre. A házasság jelentısége az otthonteremtésben, érzelmi,
biológiai, gazdasági, jogi szövetség. Családtervezés.

Az ember, mint erkölcsi Érdekek, értékek, normák. Erkölcsös cselekedet. A rossz cselekedet,
lény
a hibázás és a bőn.
Szándék, tudatosság. A szándék és a tett különbségei. Elıítéletes,
elıítéletes viselkedés.
Önismeret,
egészség

testi-lelki Önismeret, öntudat,
konfliktusok.

önbizalom,

önuralom,

önérzet.

Lelki

Énünk egyes összetevıi örökletesek, mások szerzettek. Önmagunk
vállalása. Mások személyiségének tisztelete.
A jó megjelenés – ápolt külsı, tiszta öltözet.
Az egészséges otthon, a jó családi környezet. Jó kapcsolat a
szülıkkel, testvérekkel.
Egészségügyi prevenció összetevıi: mozgás, mértéktartó étkezés,
testi higiéné, rendszeres orvosi szőrés, étkezési kultúra, egészséges
lakókörnyezet.
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Pályakép, pályaismeret

Pályák és foglalkozás leírások, pályaalkalmasság, továbbtanulási és
szakmatanulási lehetıségek, életszerepek.
Munkanélkülit segítı intézmények, egyesületek, segítı szervezetek.

Tevékenységek
Ítéletek, következtetések különféle emberi kapcsolatokról. Emberi megnyilvánulások – ıszinte, hazug,
önzı, önzetlen – elemzése film, vagy irodalmi mő alapján.
Az életbıl vett példák, szituációk megvitatása a párkapcsolat eredményességét, vagy kudarcát illetıen.
Érvelések a hosszabbtávú célkitőzések elemzésével, azok megvalósítása mellett.
Életbıl vett példák az erkölcsi felfogásról, a boldogságról, a gúnyról, a kiközösítésrıl, a hitrıl, a
meggyızıdésrıl.
Önmaga vállalása, kritikus szemlélete, mások jó és rossz tulajdonságainak meglátása, a másság, az ember
személyiségének tisztelete – elemzések, érvelések, viták, meggyızések.
A tiszta otthon, a jó családi kapcsolat bemutatása szóban, leírásban, rajzban – jövıkép megrajzolása.
Viselkedési szabályok bemutatása – családi viszonylatokban, étkezésben, öltözködésben, a szabadidı
eltöltésében.
Győjtımunka a családi és ismerısök foglalkozásáról, beosztásáról, munkakörérıl.
Továbbtanulási, szakmaválasztási kézikönyv, tájékoztató használata.
Információgyőjtés életszerepekrıl nık és férfiak esetében. Tulajdonságlista összeállítása a
munkahelykereséshez, álláskereséshez.
Szituációs játék, szerepjáték: bemutatkozás, fellépés, tájékozódás, önéletrajz, jó megjelenés, telefonos
álláskeresés.

Követelmények
•
•
•
•

•
•
•
•

Legyen képes érveket felsorolni a társas kapcsolatok fontossága mellett.
Tudjon állást foglalni, véleményt mondani szerelemrıl, nemiségrıl, a házasság felelısségérıl
Fogalmazza meg életcéljait és tennivalóit a házasságban vállalt szerepeivel kapcsolatban.
Tudja példákkal érzékeltetni az erkölcsös és erkölcstelen viselkedést, a bőnt, a hibázást, az
elıítéletes viselkedést.
Legyen képes adottságait bemutatni, kritikusan szemlélni.
Tudjon érvelni, példákat hozni a testi-lelki egészség megırzésére
Legyen pontos ismerete pályaválasztási, szakmatanulási lehetıségei felıl
Legyenek ismeretei a munkavállalással, álláskereséssel kapcsolatosan

PÁLYAORIENTÁCIÓ
9. évfolyam
Célok, feladatok:
• A Pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását
annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya/szakma
követelményeinek, elvárásainak. A tanulásban akadályozott gyermekeket nevelı-oktató
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szakiskola kiemelt feladata, hogy felkészítse tanulóit felelıs döntésre és az életükben
szükségessé válható pályamódosításra.
• A pályaorientáció eltérı mértékben minden tantárgy feladata.
• A munka világáról átfogó képet kell nyújtanunk, hogy megkönnyíthessük a tanulók
választását, egyben minden lehetıséget meg kell adnunk ahhoz, hogy,
 képességeiket kipróbálhassák
 érdeklıdésük felkeltése után, az annak megfelelı területen
elmélyedhessenek
 megfelelı és átfogó pályaismerettel rendelkezzenek
 a szituációs játékokban, tréningekben fejlıdjék önismeretük
A tantárgy tanítása során a tevékenységdominanciát kell elsısorban szem elıtt tartanunk, melyet
szituációs játékok és tréningek formájában valósítunk meg. Fontos az oldott légkör
megteremtése, hogy a tanulók nyíltan merjenek megnyilatkozni legbensıbb énjükrıl,
félelmeikrıl, tapasztalataikról.
Az iskola-, mőhely- és üzemlátogatások során a gyermekek megfigyelhetik egy-egy szakma
munkafolyamatait, példaadó munkaszokásait, illetve azok megtanulásának mozzanatait. Ez a
legjobb információszerzés, a valós szituációkban történı tapasztalatszerzés.
A tantervi anyag elsajátítása során alkalmazhatunk csoportmunka, páros munka és individuális
tevékenységformákat.
Belépı tevékenységformák
A tanulók megismerkednek a pálya, a munka világát meghatározó fıbb szereplıkkel
(munkáltatók, munkavállalók, szervezetek). Hétköznapi sajtóhíreket beszélnek meg, elemeznek
tanári segédlettel. Ábrákat, képeket, filmeket elemeznek tanári segédlettel. Győjtı munkát
végeznek mind az önismeretre utaló, mind a pályákra vonatkozó irodalomból. Csoportmunkát
végeznek az érdeklıdés és a pályák kapcsolatának tudatosítására. Szerepjátékokat, szituációs
játékokat végeznek az önismereti eleme és pályakövetelmények összehangolására. Megismernek
és meghatároznak olyan fogalmakat, amelyek az életpálya tervezéséhez szükségesek.

9.osztály
Témakörök
I.

Órakeret
A munka szerepe az emberré válás folyamatában

10

Történeti áttekintés a játékról. A játék sajátosságai. Életkorok
jellemzı játékai, játéktípusai. A munka, mint tevékenység. A
környezet és a munka kapcsolata
II.

Az eredményes munkavégzés pszichés és fizikális összetevıi

10

Egyéni képességek a pályaválasztásban. Érzékelés. Figyelem.
Emlékezet. Képzelet. Gondolkodás. Érzelem, akarat. Önismeret.
A munkavégzés fizikális összetevıi.
Érdeklıdés és képesség viszonya. Pályakívánságok és realitás.
III.

Érdeklıdési és munkaterületek

20

Munkaterületek:
Érdeklıdés, motiváció.
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Mezıgazdasági szakmák. Kézi erıvel, szerszámmal dolgozni,
testi erıt kifejteni, állatokkal foglalkozni, növényekkel
foglalkozni.
Ipari szakmák: Faipar. Textilipar. Fémipar. Építészet.
Kereskedelem és vendéglátás.
Népi kismesterségek.
IV.

Pályaismeret

14

Az elıkészítı speciális szakiskola iskolarendszere és a
szakképzési rendszer. Pályaválasztási alapfogalmak. Pályák
megismerése.
Pályaalkalmasság.
Továbbtanulási
és
szakmatanulási lehetıségek.
V.

Az álláskeresés folyamata, technikái

20

Álláskínáló szervek és információhordozók. Felkészülés a
felvételi beszélgetésre, viselkedés álláskeresés alkalmával. A
munkavállalás szabályai, munkaviszony létesítése. Munkajogi
ismeretek
(érvénytelen
megállapodások,
szakszervezet,
munkavégzés szabályai, munkabér)
Összesen

74 óra

Ellenırzés, értékelés, minısítés
• A tanulók minden tevékenységét folyamatosan ellenırizni és értékelni kell. Folyamatos
fejlesztı ellenırzést veszünk alapul, melynek célja az, hogy a gyermeket a tanulás-tanítás
folyamatában segítsük. Az ellenırzés tárgya elsısorban a készségek, képességek,
kompetenciák változása, fejlıdése. A folyamatos ellenırzés folyamatos diagnosztizálást
jelent. A segítıkészség, a pozitív légkör biztosítása a tanulókat további erıfeszítésre
motiválja.
• Értékelésnél az önmagához viszonyított fejlıdést vesszük figyelembe. A tantárgy
esetében az ötfokú értékelés nem szerencsés, a szöveges értékelés jobban igazodik a
tantárgy sajátosságaihoz.
Értékelési szempontok:
• milyen a munkához való viszonya
• önmagához képest mennyire szorgalmas;
o pontos;
o kitartó;
• szociális készsége fejlõdik-e;
• ismeri-e az egyes pályák jellemzõit;
• tájékozott-e a munkahelyi feladatokról, elvárásokról;
• mennyire képes önmagát reálisan megítélni;
• fejlõdik-e ezen a téren?
A tanuló tevékenységének minõsítése félévkor és év végén ajánlott szöveges formában,
amelyben a fejlõdés pozitívumai tőnjenek ki.
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GYAKORLATI OKTATÁS (SZAKMAI ELİKÉSZÍTÉS)

9. évfolyam
A szakiskola kilencedik évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás,
pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik évfolyamán a kötelezı tanórai foglalkozások
legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik,
amelyek során biztosítani kell a tanulók képességeinek kibontakoztatásával a sikeres
életpályára való felkészülést, a megalapozott szakmaválasztást.
A szakiskola 9. évfolyamán folyó képzés elsıdleges célja az általános mőveltség
megszilárdítása, az alapismeretek hiánypótlása, alap- és kulcskompetenciák, valamint a
szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek
fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása.
A 9. évfolyamon a modulok feldolgozása gyakorlati oktatás keretében történik.
A gyakorlati oktatás kompetenciaalapú, tevékenységközpontú feldolgozása indokolja
valamennyi modulja esetén a csoportbontás alkalmazását a tanítási folyamat
megszervezésekor.
A gyakorlati oktatás tanításának célja:
A gyakorlati oktatás moduljai a szakiskola 9. évfolyamán azt a célt szolgálják, hogy a tanulókat
sikerekhez, pozitív élmények szerzéséhez juttassák, és passzivitásukat feloldják.
A sajátos nevelési igényő a tanulók lehetıségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva
elsısorban a következı elvek alkalmazandók:
– a feladatok megvalósításához hosszabb idısávok, keretek megjelölése ott, ahol erre
szükség van;
– szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelı tartalmak kiválasztás, az ehhez
alkalmazkodó követelmények kialakítása és teljesítése;

KÖNNYŐIPARI SZAKMACSOPORT
Cél

•
•

a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek
fejlesztése
az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása

Fejlesztési feladatok
• a vizuális kultúra fejlesztése, érdeklıdés felkeltése a kézzel készített tárgyak iránt
• a kézügyesség és alkotókészség fejlesztése, kreativitás fejlesztése
• szemmérték, esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, sikerélmény megtapasztaltatása
• anyagok és belılük készített tárgyak tulajdonságairól való tapasztalatszerzésre felkészítés
• balesetmentes munkavégzésre nevelés
• pontosság, precizitás, a munkamozdulatok összerendezettségének a kialakítása
• a megismerı, megfigyelı képesség fejlesztése, az ismeretszerzés eredményeinek
feldolgozása, értelmezése
• problémamegoldó képesség fejlesztése

701

•

szín-, forma-, arányérzék fejlesztése

Óraszámok
9.
Heti óraszám

Évfolyam

Éves óraszám

4,5
166,5

Témakörök
Évfolyam

Témakör

9.

4.1. Manuális készségfejlesztés

X

4.2. Textíliák feldolgozása

X

4.3. Textiltermékek díszítése

X

4.4. Rajzi alapgyakorlatok

X

Témakör

Tartalom

4.1. Manuális készségfejlesztés Bevezetés: felkészítés
munkavégzésre

Idıkeret
(óra)

a

balesetmentes

4.2. Textíliák feldolgozása

Szabás, varrás, vasalás. Anyagvizsgálatok

4.3. Textiltermékek díszítése

Hímzés. Festés.

4.4. Rajzi alapgyakorlatok

Sík- és térábrázolás alapjai. Montázsok és
kollázsok.

36
81
37
12,5

Tevékenységek
•

•
•

4.1.Rajzolás: a rajzolás eszközei, ábrázolási módok és ezek összehasonlítása. A térábrázolás
szabályai, egyszerő testek hálózati rajza, vonalvezetési gyakorlatok. Fény és árnyék
keletkezése, összefüggései. Természeti formák ábrázolása. Papírmunkák: a papír fajtái,
tulajdonságai, felhasználási lehetıségei. Papírmunkák (tépés, vágás, hajtogatás, ragasztás).
Egyszerő testek készítése papírból. Textilmunkák: a textíliák fajtái, felhasználhatóságuk
területei, textilvarrás: helyes technika, öltésformák, díszítı öltések, babaruha készítése,
bábkészítés (győsző-, ujj-, kesztyő- és zsákbábok). Mintázás, tervezés, tárgyalkotás:
ajándéktárgyak készítése különbözı alkalmakra a megismert anyagokból, technikákkal.
4.2. Egyszerőbb termékek elıállítása különbözı textíliákból kézi varrással. A felhasznált
textíliák vizsgálata megfigyeléssel, érzékeléssel, lupéval, égetéssel. Ajánlott projektek: a filc-,
gyapjú kézi varrása, a pamut kézi varrása, öltözékek nyersanyagai
4.3. Egyszerőbb textil termékek díszítése különbözı hímzési technikákkal. Ajánlott projekt:
kézi hímzések. Egyszerőbb textil termékek díszítése különbözı festési technikákkal. Ajánlott
projekt: Kézi festés.Geometrikus forgás- és természetes formák ábrázolása különbözı
technikákkal. Ajánlott projekt: Szabadkézi rajz.
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•

4.4.Montázsok és kollázsok készítése a fotó felhasználásával. Ajánlott projekt: Montázsok,
kollázsok készítése

Elérhetı eredmények, követelmények
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tanuló legyen képes a balesetmentes munkavégzés körülményeit megteremteni
tudja alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos elemi munkaszokásokat (testtartás,
munkamegosztás, rend, pontosság, takarékosság)
alapszinten legyen képes kiválasztani a megfelelı anyagokat eszközöket
tudja a rajzeszközöket megfelelıen alkalmazni
tudjon egy szabadon választott tárgyról rajzot készíteni
tudjon 3 db papírmunkát bemutatni
tudjon textíliából 2 munkadarabot készíteni
tudjon kiválasztani tárgyalkotáshoz szükséges legmegfelelıbb anyagot, eszközöket
tudjon ezekbıl ajándékot készíteni
tudjon egyszerő termékeket helyes sorrendben, gazdaságosan a minıségi elıírások szerint
elkészíteni
alapszinten legyen képes színeket, formákat kiválasztani, átalakítani, összerendezni, ezzel
gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat kifejezni egy megadott témában

FAIPARI SZAKMACSOPORT
Cél

•

a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése

•

az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása

Fejlesztési feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absztrakt gondolkodás fejlesztése.
A megismerı, megfigyelı képesség fejlesztése
A komplex információk kezelése
Problémaelemzı képesség fejlesztése
Ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása, értelmezése
Az ok-okozati összefüggések logikájának kialakítása
Belsı kontroll fejlesztése
Az ismeretek alkalmazási képességének kialakítása
Kommunikációs képességek, kreativitás fejlesztése
A szabálykövetés és döntési képesség kialakítása
Az elıírások, ismeretek és az azokhoz való igazodás fejlesztése.

Óraszámok
9.
Heti óraszám

Évfolyam

Éves óraszám

4,5
166,5

Témakörök
Témakör

Évfolyam
9.
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8.1 A faipar fejlıdése, kialakulása

X

8.2. A fa: anyagok jellemzıi és kezelésük

X

8.3. Fakötések kialakítása

X

Témakör
8.1 A faipar
kialakulása

Tartalom

Idıkeret
(óra)

fejlıdése, A faipar kialakulása, történeti fejlıdése. A faipari szakmák
kialakulása.
A jelenlegi szakmaszerkezet. A faiparban használt anyagok
történeti fejlıdése.
A faipari kézi és gépi szerszámainak fejlıdése.

13,5

Információk győjtése a különbözı történeti korokban
használt kézi szerszámokról, a faipari gépek fejlıdésérıl.
Régi kézi szerszámok összegyőjtése, kiállítása.
Információk győjtése a különbözı korok bútorairól. OKJ
tanulmányozása, faipari szakképesítések kigyőjtése.
8.2. A fa: anyagok jellemzıi A faiparban használatos anyagok rendszerezése.
és kezelésük
Alap- segéd- és kiegészítı anyagok a faiparban.

36

A faanyag jelentısége, tulajdonságai, felhasználhatósága
8.3. Fakötések kialakítása

Bevezetés, mőhelyrend. Magatartási szabályok a mőhelyben.
Alapvetı munkaszokások, védıruha. Tőzvédelmi elıírások,
tilos a dohányzás. Baleseti lehetıségek, elıforduló sérülések,
elsısegélynyújtás.
Szerszámszekrény, kézi szerszámok.
Faipari üzem látogatása.
Kézi szerszámok csoportosítása.
Forgácsoló kéziszerszámok
Kisegítı kéziszerszámok. Segédeszközök. Kézi főrészek
fajtái, főrészelési technológiák.

117

Kapcsolatok a munkatársakkal a munkahelyen: szóban,
írásban, telefonon. Saját munkájának megszervezése.
Baleseti veszélyek, munkavédelmi elıírások.
Kézi gyaluk fajtái, gyalulási technológiák.
•

Síklap gyalulása

•

Élgyalulás

•

Szerkezeti gyalulás

•

Idomok gyalulása

Saját

munkájának

megszervezése.

Baleseti

veszélyek,
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munkavédelmi elıírások.
Vésık fajtái, vésési technológiák.
•

Lyuk vésése

•

Csaphely vésése

•

Csapok tisztítása

Saját munkájának megszervezése.
munkavédelmi elıírások.

Baleseti

veszélyek,

Baleseti

veszélyek,

Fakötések fajtái:
•

Toldások

•

Keretkötések

•

Kávakötések

Saját munkájának megszervezése.
munkavédelmi elıírások.

Tevékenységek
8.1.
A korábban tanult ismeretekbıl győjtımunka a faipar kialakulása témakörben. A faiparban használt
anyagminták győjtése. Információk győjtése különbözı korokban használt kéziszerszámokról, a faipari
gépek fejlıdésérıl. Régi kéziszerszámok összegyőjtése, kiállítása. Információk győjtése a különbözı
korok bútorairól. OKJ tanulmányozása, faipari szakképesítések kigyőjtése.
8.2.
Információk győjtése szakirodalomból, tankönyvekbıl, multimédiás tananyagokból, internetrıl.
Kirándulás az erdıbe. Fényképfelvételek, és ezekbıl tabló készítése a különbözı fafajokról. Levél, hajtás
és terménygyőjtemény összeállítása. A tanmőhelyben használt faanyagminták győjtése. Információk
győjtése a fafajok felhasználásáról. A főrészáru szállítása, tárolása, szárítása (máglyázás). Lapok, lemezek
szállítása, raktározása. Anyagok mérése, szakmai számítások végzése. Információ győjtése az anyagok
biztonságos egyéni és csoportos szállítás elıírásairól, tárolásáról. Információ győjtése a segédanyagok
fajtáiról, tulajdonságairól, felhasználásáról. Ragasztó anyagok elıkészítése ragasztáshoz, ragasztási próba
elvégzése. Felületkezelı anyagok alkalmazása. Egészségkárosító anyagok helyes használata, tárolása,
hulladék kezelése.
8.3.
Információk győjtése és rögzítése a biztonságos munkavégzés biztosítására. Munkaruha, szerszámok
kiosztása, egyéni szerszámszekrény berendezése, zárása. A faipari üzem látogatása, a megadott
szempontok szerinti beszámoló készítése. Gyalupad rendbetétele. Információgyőjtés a főrészek fajtáiról,
jellemzıirıl, használatáról és karbantartásáról.
Főrészelési gyakorlatok:
• Darabolás
• Szélezés
• Hasítás
• Szeletelés
• Görbe felület kifőrészelése
Információgyőjtés a főrészelt fafajok tulajdonságairól.
Információgyőjtés a gyaluk fajtáiról, jellemzıirıl, használatáról és karbantartásáról.
Gyalulási gyakorlatok:

705

• Lap gyalulása
• Élgyalulás
• Keresztmetszet kialakítása.
Információgyőjtés a fa szöveti szerkezetérıl. (évgyőrő, jobb- baloldal, szálirány, rostkifutás)
Mérıeszközök szakszerő használata.
Információgyőjtés a vésık fajtáiról, jellemzıirıl, használatáról és karbantartásáról.
Vésési gyakorlatok:
• Lyukvésés
• Csapozás készítése
Információgyőjtés a fakötések fajtáiról, jellemzıirıl, készítésérıl.
• Szélesbítı toldás készítése
• Lapolások készítése
• Ollós csapozások készítése
• Vésett csapozások készítése
• Fogazások készítése
Egyszerő keretek készítése. Egyszerő kávák készítése.

Elérhetı eredmények, követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapszinten legyen képes a tanuló egyszerő beállításokról szabadkézi rajzot készíteni a megfelelı
anyagok, eszközök használatával
Legyen képes színeket, formákat kiválasztani, átalakítani és összerendezni egy megadott témában
Tudja a fa és a faipar jelentıségét, lényeges elemeinek kiemelését
Tudja ismertetni a faipari anyagok kialakulását, korszakonként egy-egy példát megnevezni
Legyen képes új ismeretek befogadására
Tudjon konkrét problémát azonosítani, értse az alapanyagok, segédanyagok fogalmát
Tudja bemutatni a faanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságait
Legyen képes felismerni az egyes alapanyagokat
Legyen képes az alapanyagok méreteinek pontos mérésére
Tudja az alapanyagok mennyiségét meghatározni
Legyen képes a segédanyagok elıkészítésére vonatkozó elıírások értelmezésére
Értse és tartsa be a környezetvédelmi elıírásokat
Legyen képes a biztonságos munkavégzés feltételeit elfogadni
Tartsa be a tőzvédelmi elıírásokat, ismerje a baleseti veszélyeket, azok megelızését
Tudjon a tanmőhelyben, külsı helyszínen kulturáltan kommunikálni, viselkedni
Tudja ismertetni a kéziszerszámokat, főrészelési, gyalulási, vésési mőveletet végezni
Tudja a fakötések fajtáit ismertetni, a fakötéskészítés mőveleteit elvégezni
Tudja saját munkáját ellenırizni (méret- és alakpontosság)

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT
Cél

•
•

a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése
az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása

Fejlesztési feladatok
•
•
•
•

tömeg, hosszúság és hımérséklet mennyiségek és mértékegységeiben való eligazodás fejlesztése
a mértékegységek átváltása képességének fejlesztése
az anyagmennyiség fogalom kialakítása
az ismeretek alkalmazási képességének fejlesztése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

a szakmai kifejezések értelmezési képességének megalapozása
az építési fogalmak és az építészeti alapfogalmak megismertetése, tudatos használatának
elsajátíttatása
az anyagok csoportosításának ismerete, rendszerezı képesség fejlesztése
az építıanyagok, azok alkalmazási területeinek megismertetése
a valóság és a mértékegységek összekapcsolása
becslési képesség fejlesztése
mérési eljárások megismertetése, begyakoroltatása
területmérés és –számítás begyakoroltatása
helyszíni felmérés készítésének, mérési adatok kiszámításának elsajátíttatása

Óraszámok
9.
Heti óraszám

Évfolyam

4,5

Éves óraszám

166,5

Témakörök
Évfolyam

Témakör

9.

5.1. Ágkunyhótól az üvegpiramisig

X

5.2. Ismerkedés az építıanyagokkal

X

6.1. Mérjük meg, számoljuk ki!

X

6.2. Bevezetés a szakmai számításokban

X

Témakör
5.1.
Ágkunyhótól
üvegpiramisig

Tartalom

Idıkeret
(óra)

az Természetes környezet és épített környezet. A mesterséges
környezet, települések kialakulása, részei, infrastruktúrája, külés belterületei.
Épületek és építmények kialakítása, funkciói.
Az építmény
létesítmények.

fogalma,

építményfajták,

egyéb

Az
építési
tevékenység
folyamata.
(igény,
engedélyeztetés, építés-elıkészítési tevékenység)

mérnöki
tervezés,

45

Építészeti alapfogalmak.
Épületszerkezetek
és
csoportosításuk.(alapozási
felépítményi szerkezetek, födémek stb)
Iparosított

technológiák:

vázas

építési

módok,

szerkezetek,
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ácsszerkezetek, segédszerkezetek, épületszigetelések)
5.2.
Ismerkedés
építıanyagokkal

az Az anyagok csoportosítása (nyersanyagok, alapanyagok,
segédanyagok, termék, melléktermék, hulladék, fizikai, kémiai,
mechanikai, technológiai tulajdonságok, fémes, nem fémes
anyagok)
Nem fémes anyagok: kerámiák, fa, textíliák, papír, bır, gumi,
hıszigetelı anyagok)
Fémes anyagok.
Természetes kövek. Agyagféleségek. Agyaggyártmányok,
kerámiaipar. Betonok, habarcsok összetevıi.

45

Építıipari faáruk.
Acél- és fémgyártmányok.
Mőanyag gyártmányok.
Burkolatok és felületek kialakítása.
Víz-, hı- és hangszigetelı anyagok.
6.1.
Mérjük
számoljuk ki!

meg, A mértékegységek alkalmazása. Hosszúságmérés. Tömegmérés.
Területmérés. Hımérsékletmérés. Idımérés.

36

6.2. Bevezetés a szakmai Felmérések készítése helyszínen. Alapterület és légköbméter
számításokban
számítása.
Anyagszükséglet számítások elkészítése, szabályai felmérés
alapján.

40,5

Idıszükséglet- számítások, idıütemezés.

Tevékenységek
5.1.
Adott téma megbeszélése, szemléltetés filmmel. Vita. Városi kirándulás. Tapasztalatok elemzése. Tanári
elıadás. Dokumentumok bemutatása. Építkezés látogatása. Megbeszélés, vita. Szemléltetı ábrák
tanulmányozása. Multimédiás tananyag használata a fogalmak megismeréséhez. Egyéni és csoportmunka.
5.2.
Multimédiás tananyag használata, filmek megtekintése, megbeszélés, vita. Anyagminták megtekintése.
Kızetminták felismerésének gyakorlása. Agyaggyártmányok tanulmányozása. Szemléltetı ábrák
tanulmányozása. Séta a települése, a különféle burkolóanyagokról feljegyzés készítése. Az iskola
padlóburkolatainak összeírása. Látogatás építıanyag kereskedésben. A különféle anyagok
prospektusainak győjtése, rendszerezése, mappa készítése.
6.1.
Mértékegységek szemléltetése. A hosszúságmérı eszközök használatának gyakorlása.
Tömegmérı eszközök használatának gyakorlása. Területmérés gyakorlása: a mi termük.
A tanterem határoló szerkezetei és berendezési tárgyai felületének megbecslése, sorrendállítás, a tényleges
mennyiségek kiszámítása. Hideg van kint? Külsı, belsı hımérsékletmérés főtési idıszakban egy héten
keresztül különbözı magasságokban. A mérési eredmények elemzése, ábrázolása. Óra használata.
Stopperóra használatának bemutatása, gyakorlása
6.2.
Az osztályterem felmérése és alaprajzának megrajzolása. Terület és térfogatszámítás ismétlése. Gyakorlás,
egyéni és csoportmunka, tanári segítséggel. Tanári elıadás, gyakorlás, egyéni és csoportmunka.
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Elérhetı eredmények, követelmények
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

legyen képes felismerni a természetes és mesterséges környezet közötti különbségeket
tudja elmondani a mesterséges környezet kialakítását, osztályozni a települések részeit, tudja
bemutatni a települések kül- és belterületeit
ismerje az építmény fogalmát, tudja bemutatni az építményfajtákat
értse az építési folyamat szakaszait, tudja azokat felsorolni
legyen képes megfogalmazni az épületfenntartás, karbantartás szükségességét
tudja megkülönböztetni az épületszerkezeteket, tudjon felsorolni építési módokat
legyen képes felsorolni alapozási módokat, víztelenítı szerkezeteket, al- és felépítményi
szerkezeteket
tudjon felsorolni vakolatok fajtáit, falburkolatok anyagait, külsı és belsı felületkezeléseket,
osztályozni különféle burkolatokat
legyen képes ismertetni a tanult anyagok tulajdonságait (fizikai, kémiai, technológiai)
értse az alapanyag és segédanyag fogalmát
értse a minıségi elıírások és szabványok alkalmazásának fontosságát
tudjon a mérési feladatokhoz szükséges eszközöket kiválasztani, a hosszúságmérı eszközöket
használni, távolságbecslést és egyszerőbb méréseket elvégezni.
Legyen képes a mérési feladathoz alkalmazni az SI alap mértékegységeket és átszámítani azok
gyakoribb alakjait
Tudja a hı- és idımérı eszközöket használni.
Ismerje a helyszíni felmérés célját, tudja alkalmazni a helyszíni felmérések módszereit, szabályait
Legyen képes kiválasztani és használni a helyszíni felméréshez szükséges eszközöket, kiszámítani
területeket a felmérés alapján
Kiszámítani térfogatot a felmérés alapján
Tudjon területet kiszámítani rajz alapján

GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT
Cél

•

•

a szakképzésbe történı bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése
az élethosszig tartó tanulás igényének, képességének kialakítása

Óraszámok
9.
Heti óraszám

Évfolyam

Éves óraszám

4,5
166,5

Témakörök
Témakör

Évfolyam
9.

4.1. Mérések egyszerő mérıeszközökkel

X

4.2. Mőszaki ábrázolások alapjai

X

4.3. Elırajzolás a síkban

X

4.4. Anyagok

X

4.5. Anyagmegmunkálások I.

X
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Témakör
4.1. Mérések egyszerő
mérıeszközökkel

Tartalom

Idıkeret
(óra)

Mérési alapfogalmak, mérési hibalehetıségek, hibák.
SI mértékegységrendszer. Hosszúságmérés. Mérıeszközök:
mérıszalag, tolómérı
Területmérés:
SI
mértékegységek.
Területszámítás.
Tömegmérés. SI mértékegységek. Mérıeszközök.
Hımérsékletmérés. SI mértékegységek.
higanyos, hıelemes hımérı.

36

Mérıeszközök:

Idımérés. SI mértékegységek. Mérıeszköz: stopperóra
4.2. Mőszaki ábrázolások A munkahely rendje.
alapjai
Munkavédelmi és tőzrendészeti oktatás, az elhangzottak
ismeretének ellenırzése.
A mőszaki dokumentáció és szabvány fogalma.
A mőszaki dokumentáció általános elıírásai.

36

Mérési gyakorlatok: hosszúságmérés mérıszalaggal,
tolómérıvel. Ellenırzı eszközök használata: derékszög
Rajzeszközök használata, rajzok készítése (papíron és
munkadarabon)
4.3. Elırajzolás a síkban

Elırajzolás a síkban. Mérı- és rajzeszközök.

4.4. Anyagok

A villamos és nem villamos szakterületen használt anyagok
csoportosítása.
Az anyagok tulajdonságai.

18

36

Nem fémes anyagok.
Fémek jellemzıi
4.5. Anyagmegmunkálások Fémek és mőanyagok alakítása I. Darabolás, vágás, harapás,
I.
nyírás, lyukasztás, faragás, vésés.
Fémek és mőanyagok alakítása II.
A képlékenység, alakváltozás fogalma.

40,5

Képlékenyalakítás típusai: nyújtás, egyengetés, hajlítás,
szegés, domborítás.
Melegítés hıre lágyuló mőanyagok. Alakító szerszámok,
eszközök.

Tevékenységek
Csoportos, páros tevékenységek. A tanulók otthoni és környezete méreteinek meghatározása. Kiadott
munkadarabok mérése, ellenırzése. Mért értékek összehasonlítása.
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Várható értékek becslése, a becslés gyakorlása. Számítási feladatok csoportos megoldása. Alapterületek
(tanterem, iskolaudvar, szekrények, polcok) mérése, számítása. Mérési eszközök mérési tartományának
ismertetése.
A munkahely rendjét, a fontosabb munkavédelmi és tőzrendészeti oktatás szabályait füzetbe leírják.
Megismerkednek a mőszaki dokumentáció általános elıírásaival.
A fontosabb mértékegységek és azok átszámításának gyakorlása. Hosszúságmérési gyakorlatokat
végeznek a tanulók különféle mérıeszközökkel.
Az ellenırzı eszközökkel való ismerkedés. Rajzeszközökkel való ismerkedés és azok használatának
gyakorlása.
Elırajzolási mővelet acél- vagy alumíniumlemezre.
Adatgyőjtés anyagokról: fémes, nem fémes anyag a környezetben. Alakítási mőveletek acél- vagy
alumínium lemezen.

Elérhetı eredmények, követelmények
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tanuló legyen képes ismertetni a szabványosítás jelentıségét, a méréséi alapismereteket, az SI
mértékegységrendszert, alapegységeket
tudjon hibát meghatározni
tudjon a méréshez megfelelı eszközt kiválasztani
tudjon reális értéket megbecsülni
legyen képes a feladat elvégzéséhez szükséges számításokat elvégezni
legyen képes betartani a munkavédelmi és tőzrendészeti elıírásokat
tudja a megismert mérıeszközöket használni
legyen képes kiválasztani az elırajzoláshoz megfelelı elırajzoló- és megjelölı eszközöket
ismerje fel és tudja jellemezni a fémes és nem fémes anyagokat
értse a nyersanyagok, alapanyagok, segédanyagok fogalmát
tudjon különbséget tenni hulladék és melléktermék között
értse a hulladékhasznosítás gazdasági jelentıségét
tudja ismertetni a tanult anyagfajták jellemzıit, felhasználási területeiket
legyen képes az anyagmegmunkálás eszközeit kiválasztani, azokkal pontos munkát végezni

SZAKMAI ALAPOZÁS
KÖNNYŐIPARI SZAKMACSOPORT
Célok
•

•
•
•
•

A könnyőipar területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának a
tapasztalati úton való kibıvítése, a szakmacsoportra jellemzı képességek és készségek
fejlesztése tevékenységorientált módszerek alkalmazásával.
A szakmai érdeklıdés felkeltése, a megalapozott pályaválasztási döntés elısegítése.
Tájékoztatás a könnyőipari szakmák kialakulásáról, az öltözködés és divattörténet fıbb
állomásairól.
A szakmacsoportban leggyakrabban felhasznált nyersanyagok fajtáinak, tulajdonságainak,
feldolgozhatóságának, használhatóságának és viselési jellemzıinek a megismertetése.
A vizuális megismerı és az esztétikai befogadó képesség kialakítása, a kreatív és produktív
képességek kibontakoztatása.
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•

A könnyőiparra jellemzı alapvetı munkamőveletek kézi és gépi kivitelezése a választott ruha-,
textil-, bır-, szırme-, cipıipari területen. Az eszközök és gépek biztonságos, balesetmentes
használata, a minıségi elıírások betartásával.

Fejlesztési feladatok
•

•
•
•
•
•

Tevékenységen keresztül a könnyőipari szakmák iránt az érdeklıdés felkeltése, a szakmai
kompetenciák kialakítása.
A megismerés-befogadás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás és az információk
alkalmazási képességének fejlesztése.
A kézügyesség, az arányérzék, a térlátás, az ízlés, a mőszaki mőveltség, az írásos és szóbeli
szakmai kommunikációs képesség, a kép- és ábraolvasási, az értelmezési képesség fejlesztése.
Az együttmőködési készség és a problémamegoldó képesség fejlesztése.
A megfelelı önértékelés kialakítása és mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének a
tisztelete.
A tevékenységközpontú feldolgozás során a viselkedéskultúra, az önismeret és a
kommunikáció fejlesztése.

Kiemelt fejlesztési feladatok
•

•
•

A manuális képességek, készségek fejlesztése az alapvetıen kézmőves jellegő szakmák
megalapozásához.
A modulok technikai projektekben való feldolgozásával a megismerı, megfigyelı képességek
fejlesztése, az ok okozati összefüggések tapasztalati úton való felismerése.
A könnyőipari szakmák elsajátításához szükséges szakmai alapkompetenciák kialakítása.

Óraszámok
10.
Heti óraszám

Évfolyam

6,5

Éves óraszám

240,5

Témakörök
„A” modul neve

Éves óraszám: 240,5 óra
10.évfolyam
X
10 01.

10
Öltözékek
nyersanya
gai
10 10 02. Öltözködéskultúra
10 10 03. Aránytanulmányok az emberi testrıl
10 10 04. Színek keverése
10 10 05. Az alapruhatár és kiegészítıi
10 10 06. A mőszaki ábrázolás alapjai
10 10 07. Bevezetés a varrás világába
10 10 08. Egyszerőbb darabok, apróáruk,
ajándékok készítése
10 10 09. Varrat-és varrástípusok
10 10 10. Kisalkatrészek készítése

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Témakör

Tartalom

10 10 01.

Természetes és vegyi szálasanyagok:
- Anyagvizsgálatok
- A szálasanyagok fajtái

Öltözékek nyersanyagai

Idıkeret
(óra)

15

A szálasanyagok csoportosítása
Bırök és mőbırök. Szırmék.
10
10
Öltözködéskultúra
10 10 03.
Aránytanulmányok
emberi testrıl

02. Ókori viseletek. Középkori viseletek. Az újkor öltözetei. A
XIX. század divatirányzatai. A XX. század divatja. Magyar
viseletek.

15

Az emberi test sematikus figurája. A fej, a kéz és a láb
szerkesztése,
ábrázolása.
A
mozdulat
kialakítása,
az
kontraposztos vázlatok készítése. Testalkattípusok a törzs és a
láb arányai szerint.

30

10 10 04. Színek keverése

Színkeverés. Színkör, a színek telítettsége. Színszerkezetek.

10 10 05. Az alapruhatár Modell és gyártmányrajzok. Az alapruhatár. Kiegészítık.
és kiegészítıi
Divatrajz-olvasás, divatrajz gyakorlatok.
10 10 06. A mőszaki Rajzi alapismeretek:
- a mőszaki ábrázolás szabványai,
ábrázolás alapjai
- rajzfajták.
A mőszaki rajz alaki követelményei:
- rajzeszközök,
- a rajzlapok méretei,
- a mőszaki rajzok vonalai.
Szabványírás.
Méretmegadás a mőszaki rajzokon. Vetületi ábrázolás:
- vetítési módok,
- térnegyedek értelmezése,

15
24

10

képsíkok.
10 10 07. Bevezetés a A
varrógép szakszerő és
balesetmentes
varrás világába
karbantartása. Egyszerő varrási mőveletek.

kezelése,

60

10 10 08. Egyszerőbb Egyszerőbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése.
darabok,
apróáruk,
ajándékok készítése

40

10 10 09.
varrástípusok

10

Varrat-és A leggyakrabban alkalmazott varrat-és varrástípusok, a
nedves hımegmunkálás.

10 10 10. Kisalkatrészek Kisalkatrészek készítése, a ragasztás technológiája.
készítése

21,5

Tevékenységek
10 10 01.:
Vizsgálatok megfigyeléssel, érzékeléssel, lupéval, mikroszkóppal, égetéssel. Kiválasztás a vizsgálati
eredmények alapján. Rendszerezés a tapasztalatok alapján.
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A természetes és vegyi szálasanyagok fajtáinak felelevenítése, eredetük, viselési és feldolgozási
tulajdonságaik rendszerezése.
Ajánlott projekt:
Öltözékek nyersanyagai.
Bırök fajtái, eredetük, viselési és feldolgozási tulajdonságaik rendszerezése. Szırmék: származásuk,
viselési és feldolgozási tulajdonságaik rendszerezése.
10 10 02.
Egyiptomi, görög és római öltözetek összehasonlítása.
Egyszerő lepelruhák készítése, a redızés technikájának és öltözetformáló szerepének elsajátítása.
Ajánlott projekt:
- Öltözködéskultúra
- Egyiptom ppt.
- Görög ppt.
Római ppt.
A bizánci, a román kor és a gótika öltözeteinek fejlıdéstörténeti összehasonlítása.
A nıi és férfi viselet különválásának elemzése.
Szabással kialakított ruhaformák jellemzése, egyszerő rajzi ábrázolása.
Ajánlott projekt:
- Öltözködéskultúra
- Bizánc ppt.
- Román ppt.
Gótika ppt.
A reneszánsz, a barokk és a rokokó viseletek formai változásának összehasonlítása.
A korra jellemzı nıi vagy férfiviselet rajzi ábrázolása.
Kollázs készítése a korszakra jellemzı alapanyagok felhasználásával.
Mőalkotásokról képek győjtése a viselet jellemzıinek figyelembevételével
A klasszicizmus, az empire, a romantika, a historizmus és a szecesszió jellegzetes ruhadarabjainak
összehasonlítása.
Divatlapokból képek győjtése szoknyák, nadrágok formáiról, és összehasonlításuk a XIX. század
stílusjegyeivel.
Ajánlott projekt:
- Öltözködéskultúra
XIX. század ppt
Divatlapokból, könyvekbıl, régi újságokból vagy divattörténeti korokból képek győjtése a jellegzetes
sziluettekrıl.
Tetszılegesen választott tervezı munkásságának bemutatása, dokumentálása.
Képek győjtése és rendszerezése az öltözet egyes elemeirıl, díszítéseirıl.
Ajánlott projekt:
- Öltözködéskultúra
XX. század ppt.
Képek, rajzok győjtése a jellegzetes magyar viseletrıl és átalakulásáról a honfoglalástól a XVIII. század
végéig.
Egy történeti korszak öltözetének, díszítıelemeinek stilizált ábrázolása a jellegzetes színek használatával.
Ajánlott projekt:
- Öltözködéskultúra
Magyar viseletek ppt.
10 10 03.:
A testfelosztás egysége alapján nıi arányfigura szerkesztése a nevezetes szintvonalak bejelölésével.
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Az arc elöl- és oldalnézeti szerkesztése vízszintes osztásokkal, különbözı kéz és lábtartások ábrázolása.
Egyszerő fotók, mővészeti portrék alapján vázlatrajzok készítése.
A test szimmetriatengelyének elhajlása egyszerő vonalakkal felvázolva a mozdulat statikájának
elemzésével.
Az ellentétes irányú mozgásokból összetevıdı egyensúlyi helyzetek reprodukálása.
Az arányfigura kivágott testrészeivel a mozdulatok modellezése.
A hosszú és rövid törzső alkat arányainak kialakítása egyszerő „pálcika” figurán.
Különbözı alkati sajátosságok megfigyelése, jellemzése és vonalas ábrázolása.
Ragasztással az arányfigura kivágott testrészeinek elmozdítása az alkatoknak megfelelıen.
10 10 04
A fıszínek kiválasztása, a másod, és a harmadik rend színeinek elıállítása a színkeverés szabályai,
törvényszerőségei alapján. Színátmenetek készítése. A fıszínek átmeneteivel mellékszínek kikeverése.
12 színbıl álló színkör szerkesztése a fıszínek, a másod, és a harmadik rend színeinek bejelölésével, és
megfestésével. A színóra mindenegyes színének, a feketével három fokozatban, fehérrel négy fokozatban
történı keverése.
A nevezetes színszerkezetek alapján harmonikus és kontraszthatású színkompozíciók készítése.
A négy évszak hangulatának, alapszínének kiválasztásával színkompozíciók kialakítása színes papírok
felragasztásával
Öltözetvariációk készítése tetszıleges színcsoportosításokkal, színszerkezetekkel.
10 10 05.
Divatlapokból, képzımővészeti könyvekbıl, régi újságokból vagy divattörténeti korokból képek győjtése
a jellegzetes sziluettekrıl.
Kompozíciók készítése az arányfigura és az egyes sziluettek betőjelével.
Vonalas ábrázolással öltözéktervek készítése a különbözı sziluettek felhasználásával.
Ajánlott projekt:
Az alapruhatár és kiegészítıi
Rajzok, képek győjtése és rendszerezése az alapruhatár elemeirıl, részleteirıl.
Az adott testalkatnak legmegfelelıbb modellek kiválasztásával harmonikus öltözékvariációk összeállítása.
Háromrészes öltözékvariáció tervezése.
Ajánlott projekt:
Az alapruhatár és kiegészítıi
Divatfotók alapján modellrajzok, divatgrafikák készítése.
Arányjavító vízszintes osztásokkal kialakított egy-, két-, és háromrészes ruha tervezése.
Ajánlott projekt:
Az alapruhatár és kiegészítıi
10 10 06.
Az országos és a nemzetközi szabványok megismerése.
Diagramok, nomogramok, funkcionális vázlatok, alkatrészrajzok, munkadarabrajzok, készítése,
értelmezése.
Vonalzók, körzı, betősablonok használatának elsajátítása, begyakorlása.
A vonalfajták alkalmazásának begyakorlása.
Az álló és a 75°-os dılésszögő szabványbetők elsajátítása.
Méretek elhelyezése, méretháló kialakítása a szabványnak megfelelıen.
Ajánlott projekt:
A mőszaki ábrázolás alapjai
A merıleges, ferde és középpontos vetítés értelmezése.
Az európai és amerikai módszer értelmezése és alkalmazása.
Ajánlott projekt:

715

A mőszaki ábrázolás alapjai
10.10.07
A varrógép szakszerő és balesetmentes kezelésének, egyszerő karbantartásának elsajátítása.
Egyszerő alakzatok készítésének begyakorlása papíron és textílián.
10.10.08
Terítık, párnahuzatok, egyéb apróáruk, ajándéktermékek készítése különbözı technológiai és díszítési
megoldásokkal.
10.10.09
Mintavarratok és varrások készítése.
10.10.10
A ruházati termékeken leggyakrabban alkalmazott kisalkatrészek elkészítése.

Elérhetı eredmények, követelmények
Alapszinten a tanulók legyenek képesek
- meghatározni az alapanyagok legfontosabb tulajdonságait szubjektív módszerekkel és egyszerő
eszközök segítségével.
- Ismertetni, rendszerezni, és megkülönböztetni a könnyőiparban felhasznált nyersanyagokat eredetük,
viselési tulajdonságaik, feldolgozhatóságuk és felhasználhatóságuk alapján.
- ismertetni a könnyőiparban felhasznált nyersanyagokat eredetük, viselési tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk és felhasználhatóságuk alapján.
- ismertetni a könnyőiparban felhasznált nyersanyagokat eredetük, viselési tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk és felhasználhatóságuk alapján.
- felismerni a különbözı korok legalapvetıbb, jellegzetes viseleteit, felismerni a divat jelentıségét és
szerepét a kultúrált öltözködés kialakításában.
- felismerni a magyar viselet fejlıdéstörténetének legalapvetıbb, jellegzetes öltözetelemeit
- meghatározni a normál emberi test arányait az egyes testrészek szakszerő megnevezésével, és
elkészíteni a felnıtt emberi test arányos vázlatrajzát.
- elkészíteni a fej, a kéz és a láb vázlatrajzát.
- meghatározni a különbözı testalkattípusok jellemzıit, és ábrázolni a törzs arányai szerint
- a színeket keverni, alkalmazni a színkeverés elvét, a színek tulajdonságait, és kiválasztani a
színkeveréshez szükséges eszközöket
- színkört készíteni a színeket keverni, és kiválasztani a színkeveréshez szükséges eszközöket.
- alkalmazni a színkeverés elvét, a színek tulajdonságait, különbözı színkontrasztokat és
színharmóniákat összeállítani.
- kiválasztani az alapvetı öltözékek elemeit, meghatározni a jellemzı divatvonalakat divatlapok, fotók,
filmek, modellrajzok tanulmányozása alapján, valamint a modellek technológiai szempontból fontos
részleteit különbözı technikákkal Megrajzolni az alapruhaformákat és azok részletmegoldásainak
variációit
- szakszerően alkalmazni az öltözék típusokat, ruhasziluetteket a testalkattípusok öltöztetésénél, és
különbözı technikákkal vázlatait elkészíteni.
- Meghatározni a jellemzı divatvonalakat divatlapok, fotók, filmek, modellrajzok tanulmányozása
alapján, valamint a modellek technológiai szempontból fontos részleteit.
- Ismertetni a különféle célú öltözetek összeállításának szempontjait, kiválasztani az alapvetı öltözékek
elemeit, meghatározni a jellemzı divatvonalakat divatlapok, fotók, filmek, modellrajzok
tanulmányozása után, és a modellek technológiai szempontból fontos részleteit.
- rendeltetésszerően használni a szükséges rajzeszközöket, kiválasztani a helyes méretarányokat és
szabványos méreteket, vonalvastagságokat.
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alkalmazni a munkavégzéssel kapcsolatos elemi munkavégzési szokásokat (testtartás, rend,
pontosság).
Beállítani, szabályozni, tisztítani, szakszerően és balesetmentesen használni az alapvetı
szerszámokat, eszközöket, gépeket, berendezéseket,
Egyszerő alakzatokat helyes sorrendben, gazdaságosan, a minıségi elıírások szerint elkészíteni
Kiválasztani a megfelelı anyagokat és eszközöket a különféle feldolgozási technikákhoz.
Egyszerő termékeket, apróárukat, ajándéktermékeket helyes sorrendben, gazdaságosan, a minıségi
elıírások szerint elkészíteni, díszíteni.
A leggyakrabban alkalmazott kisalkatrészeket gazdaságosan, helyes sorrendben, a minıségi elıírások
szerint elkészíteni.

FAIPARI SZAKMACSOPORT
A 10. évfolyamon a modulok feldolgozása során törekedni kell az integrált elmélet-gyakorlat
megvalósítására.
A szakmai alapozás kompetenciaalapú, tevékenységközpontú feldolgozása indokolja valamennyi
modulja esetén a csoportbontás alkalmazását a tanítási folyamat megszervezésekor.
A faipar egy nagyon veszélyes üzem, még a kézi szerszámok is komoly baleseti veszélyt
jelentenek a szakszerőtlen használat során, ezért mindenképen az elméletnek meg kell elıznie a
gyakorlati tevékenységet. Célszerő az elméleti tudás, de fıleg a rajzolási készségek kialakítását
tantermi körülmények között folytatni, mert a gyalupad nem alkalmas a rajzolásra és írásra.

Célok
•

A 10. évfolyamon a fı cél, hogy a tanulókkal megszerettessük a faipart, az elméleti és
gyakorlati foglalkozásokon felkeltsük érdeklıdésüket valamelyik faipari szakképesítés iránt,
megtanítsuk ıket az önálló ismeretszerzésre, mutassuk be a faipari információs forrásokat
(tankönyvek, multimédiás tananyagcsomagok, CD-k, videók, szakkönyvek, dokumentációk,
Internet, stb.). Mutassuk be a faipari veszélyforrásokat, és alakítsuk ki a tanulókban az ezeket
elhárító felelıs magatartási és viselkedési normákat, a csoportban való munkavégzés
képességét.

•

A szakiskolákban a 10. évfolyamon a szakmai alapozás oktatása keretében a faipari
szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek megismertetése;
készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozás oktatása keretében a tanulók az
általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a faipari
szakmacsoport jellemzı technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a faipari
szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben
szereplı konkrét szakképesítés kiválasztására.

•

A tananyag célja, hogy fejlessze, formálja a tanulók mőszaki szemléletét, alapozza meg a
szakmai mőveltséget, a készségek, képességek fejlesztésével készítsen fel a valamelyik faipari
szakképzés eredményes elvégzésére.
Mutassa be a faipari pályák szépségeit, termékeit, veszélyeit, a faipar hasznosságát, környezeti
hatásait, fejlıdésének irányát. Segítse a tanulókat leendı szakmai szerepük kiválasztásában,
megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Teremtsen
feladathelyzeteket
a
tanulóknak
képességeik,
szakmai
tehetségük
kibontakoztatására, keltse fel az érdeklıdést a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapjai
iránt.
Biztosítson lehetıséget a szakmacsoport munkaköreiben szükséges megfelelı magatartás
kialakulásához.

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Neveljen a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos, felelısségteljes magatartásra,
alakítsa ki a tanulókban a pontos és minıségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni
felelısségérzetet, tudatosítsa a faipari termelés környezeti hatásait.
Fejlessze a logikus gondolkodást, a célirányos mőszaki feladatmegoldó, a lényegmegragadó
képességet.
Bıvítse a tanulók ismereteit környezetükrıl, alakítsa ki a tanulók önálló ismeretszerzésének
igényét.
Fejlessze a tanulók rajzkészségét, esztétikai érzékét, segítse térlátásuk kialakítását.
A faipar területén az elmélethez kapcsolódó manuális tevékenységek elsajátításán keresztül
segítse elı a motivációt, erısítse a megalapozott pályaválasztást.
Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történı munkavégzésre is.
A szerszámok használata során neveljen fegyelemre, pontosságra, megbízhatóságra. Tanítsa
meg a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtését, hívja fel a figyelmet az
elıírások betartásának fontosságára.

Fejlesztési feladatok
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A tananyag oktatása során fejlıdjenek a tanulók tanuláshoz szükséges képességei, így
különösen az ismeretelemzı-értékelı, szintetizáló, fogalomalkotó, általánosító gondolkodás, az
önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, a kreativitás, a logikus gondolkodás.
Fejlıdjön a tanulók célirányos mőszaki feladatmegoldó képessége, rajzi készségeik.
A szóbeli és írásos szakmai kommunikációban használják helyesen a szakmai kifejezéseket,
értsék a szakmai alapfogalmakat, használják a gondolatközlés rajzi formáit. Alakuljon ki és
fejlıdjön a tanulók szépérzéke, erısödjön meg a saját munkájukkal kapcsolatos igényességük,
tanulásuk legyen átgondolt, célszerő és eredményes, írásos munkáikban, rajzfeladataikban
törekedjenek az igényes külalakra, számítási eredményeikben a pontosságra.
A tananyag elsajátítása során a tanulók váljanak képessé szakmai leírások, táblázatok,
grafikonok használatára, faipari szakrajzok, ábrák helyes értelmezésére, a mértékrendszerek
szakszerő, biztos alkalmazására.
A tantárgyi tevékenység végzése során erısödjék a tanulókban a kötelességtudat, a
felelısségérzet, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete.
Ismerjék meg, fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez
szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki a munkához, életpályához való
kötıdésük.
A tananyag elsajátítása során fejlıdjenek a tanulók szakmai gyakorlatok elvégzéséhez
szükséges képességei, így különösen az önálló tapasztalatszerzés képessége, a kreativitás, a
gyakorlati feladatmegoldó képesség.
Munkájuk során szakszerően tudjanak leírásokat, szakirodalmat, táblázatokat használni,
rajzokat értelmezni.
Munkájuk során fejlıdjön térlátásuk, munkabírásuk, kézügyességük, finomodjanak
mozdulataik, munkavégzésük legyen egyre fegyelmezettebb, pontosabb.
Tanulják meg beosztani a rendelkezésükre álló idıt, a kéziszerszámok, eszközök
balesetmentes, biztos használatát, maradéktalanul tartsák be a munka- és tőzvédelmi
szabályokat.
A tanulók legyenek képesek a tanult kézi mőveleteket önállóan elvégezni, az eszközöket
célszerően és szakszerően használni, ismerjék meg a faipari technológiákat, eljárásokat,
felhasznált anyagokat, ezek környezetre gyakorolt hatásait. Legyenek képesek ismereteiket
alkalmazni, tapasztalataikat felhasználni gyakorlati munkájuk, illetve késıbbi tanulmányaik
során.
Szakszerően készítsenek el rajz alapján egyszerő munkadarabokat.
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Óraszámok
10.
Heti óraszám

Évfolyam

6,5

Éves óraszám

240,5

Témakörök
„A” modul neve

Éves óraszám: 240,5 óra
10.évfolyam
X
10 01

11
Faipari
rajzi
ábrázolási
gyakorlato
k
11 10 02 A faipari szakmai alapozó gyakorlatok alkotómunka
Témakör

X

Tartalom

Idıkeret
(óra)

Szabadkézi formavázlat feladata, célja, tartalma.
A faipari termékek rendeltetése.
Faipari rajzi ábrázolási A termék formai kialakítása.
gyakorlatok
Felhasználható anyagok.
11 10 01

A gyártási technológia.
Formaterv – vetületi rajzok feladata, célja, tartalma.
Méretarány.
A faipari termékek fı méretei.
Nézetirány.
Kiviteli rajz feladata, célja, tartalma.
Metszetrajzok.
Csomóponti rajzok.
Méretezés.

120

Anyagjelölések.
Alkatrészrajz tartalma, feladata.
Alkatrészek alakja, mérete, megmunkálása.
Nézeti rajzok.
Mőhelyrajz tartalma, feladata.
Mőhelyrajz alkalmazása, elınyei.
Falipolc rendeltetése, formája.
11 10 02
Falipolc szerkezete, kivitele.
A faipari szakmai alapozó Falipolc mérete, anyaga.

120,5
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gyakorlatok - alkotómunka

Tőrés.
Furnérozott díszdoboz rendeltetése, formája, mintája.
Furnérozott díszdoboz szerkezete, kivitele.
Furnérozott díszdoboz mérete, anyaga.
Karácsonyfa talp rendeltetése, formája, mintája.
Karácsonyfa talp szerkezete, kivitele.
Karácsonyfa talp mérete, anyaga.
Üvegtartó rendeltetése, formája, mintája.
Üvegtartó szerkezete, kivitele.
Üvegtartó mérete, anyaga.
Konyhai ülıke rendeltetése, formája.
Konyhai ülıke szerkezete, kivitele.
Konyhai ülıke mérete, anyaga.

Tevékenységek
11 10 01
Szabadkézi formavázlat készítése:
- falipolc,
- furnérozott díszdoboz,
- karácsonyfa talp,
- üvegtartó,
- konyhai ülıke,
Kézi technológia mőveletsor meghatározása.
Információgyőjtés a felhasználható anyagokról.
Formaterv készítése:
- falipolc,
- furnérozott díszdoboz,
- karácsonyfa talp,
- üvegtartó,
- konyhai ülıke,
A fenti faipari termékek elöl-, felül-, és oldalnézeti vetületeinek megrajzolása.
Információk győjtése a faipari termékek funkcionális méreteirıl.
Kiviteli rajzok készítése:
- falipolc,
- furnérozott díszdoboz,
- karácsonyfa talp,
- üvegtartó,
- konyhai ülıke,
A szükséges csomóponti rajzok meghatározása, elkészítése a fenti termékeknél.
Darabjegyzékek készítése.
Anyagszükségletek meghatározása.
Alkatrészrajzok készítése:
- falipolc,
- furnérozott díszdoboz,
- karácsonyfa talp,
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- üvegtartó,
- konyhai ülıke,
Alkatrészek méreteinek meghatározása a fenti termékeknél.
Alkatrészek anyagszükségleteinek kiszámítása.
Az alkatrészek gyártási folyamatainak megtervezése, leírása.
Mőhelyrajzok készítése:
- falipolc,
- furnérozott díszdoboz,
- karácsonyfa talp,
- üvegtartó,
- konyhai ülıke,
A termékek anyagszükségletének kiszámítása.
Árajánlatok készítése.
11 10 02
Falipolc készítése.
A kapott információk értelmezése. (Leírás, rajzok, értékelési szempontok) Alkatrészek
meghatározása. Mőveleti sorrend meghatározása. Anyagok kiválasztása. Szerszámok
kiválasztása. Alkatrészek szabása. Alkatrészek kigyalulása. Szerkezeti kötések készítése.
Csiszolás. Felvasalás. Összeállítás. Felületkezelés.
Furnérozott díszdoboz készítése.
A kapott információk értelmezése. (Leírás, rajzok, értékelési szempontok)
Alkatrészek meghatározása. Mőveleti sorrend meghatározása. Anyagok kiválasztása. Szerszámok
kiválasztása. Lapalkatrészek készítése. Furnérteríték képzése. Ragasztóanyag elıkészítése. Furnér
ragasztása. Szerkezeti kialakítás. Csiszolás végzése. Felületkezelés végzése. Összeállítás.
Felvasalás.
Karácsonyfa talp készítése.
A kapott információk értelmezése. (Leírás, rajzok, értékelési szempontok)
Alkatrészek meghatározása. Mőveleti sorrend meghatározása. Anyagok kiválasztása. Szerszámok
kiválasztása. Alkatrészek szabása. Alkatrészek kigyalulása.
Szerkezeti kötések készítése. Fúrás végzése. Összeállítás. Csiszolás végzése. Felületkezelés
végzése
Üvegtartó készítése.
A kapott információk értelmezése. (Leírás, rajzok, értékelési szempontok)
Alkatrészek meghatározása. Mőveleti sorrend meghatározása. Anyagok kiválasztása. Szerszámok
kiválasztása. Alkatrészek szabása. Alkatrészek kigyalulása. Szerkezeti kötések készítése.
Összeállítás. Csiszolás végzése. Felületkezelés végzése.
Konyhai ülıke készítése.
A kapott információk értelmezése. (Leírás, rajzok, értékelési szempontok) Méretek és forma
azonosítása és levétele rajzokról, Alkatrészek meghatározása. Mőveleti sorrend meghatározása.
Anyagok kiválasztása. Szerszámok kiválasztása. Alkatrészek szabása. Alkatrészek kigyalulása.
Szerkezeti kötések összerajzolása, készítése. Összeállítás. Csiszolás végzése. Felületkezelés
végzése.
Elérhetı eredmények, követelmények
A tanulók legyenek képesek:
- a gondolkodás és cselekvés elemi egységeit rendszer jellegő egésszé szervezni,
- hiba nélkül a mőszaki információkat értelmezni,
- szabadkézi vázlatot készíteni,
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a logikai összefüggések felismerésére,
vetületi rajzok elkészítésére,
a termékek funkcionális méreteinek értelmezésére,
célok elérése érdekében meghatározni a teendıit,
alapanyagokat ismertetni,
rajzokat értelmezni,
darabjegyzéket értelmezni,
a cél, vagy a feladat által igényelt rövidebb kitartásra,
alkatrészrajzok elkészítésére,
a méretek kiolvasására,
rendszerek, folyamatok és kapcsolatok egészben történı felismerésére és leírására,
az összerajzolt alkatrészek jeleit értelmezni,
alkatrészek és a megmunkálási részletek (alj, csap, vasalások helyei stb.) felismerésére
rajzról,
mőveleti sorrend betartására,
a funkció-forma összefüggés felismerésére,
az információk értelmezésére,
a rajzok olvasására,
a rábízott feladatokat az elvárt módon elvégezni,
a terméket lecsiszolni,
hiba nélkül a mőszaki információkat értelmezni,

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT
Célok

•

•

•
•
•

•

Az alapozó képzés tanításának célja egyfelıl általános ismeretek nyújtása, készségek,
képességek fejlesztése, amelyek a mindennapi élethez és a szakképzésbe való belépéshez is
feltétlenül szükségesek. Másrészt viszont az építészeti és építési szakmai alapozó oktatás
oktatásának alapvetı célja olyan ismeretrendszer és alkalmazható tudás kialakítása, amely
megalapozza az építészet szakmacsoportba tartozó szakképesítések elsajátításához szükséges
ismereteket és kialakítja a szükséges építészeti szemléletet, a választott szakmacsoport iránti
elkötelezettséget és hivatástudatot. Bıvítse, rendszerezze és elmélyítse a közismereti
tantárgyak keretében tanultakat és rámutasson azok építıipari szakmákkal való kapcsolatára.
Fontos feladat felkészíteni a tanulókat az önálló és csoportban történı tevékenységre, ezeken
keresztül a megfelelı tapasztalatszerzésre. Segíteni kell az önálló szakmai tanulás,
feladatmegoldás igényének kialakítását a tanulókban, a tanulási eredmények, sikerek
értékének, örömének átélését, miáltal a tanulási és szakmai motiváció folyamatosan erısödhet.
A szakmai alapozó oktatásban való aktív részvétellel a tanulók ismerjék meg személyiségüket,
egyéni adottságaikat, szerezzenek tapasztalatokat a munkahelyi légkörrıl, a munkatársi
kapcsolatokról, kötöttségekrıl, váljanak együttmőködıkké, legyenek segítıkészek.
Alakuljon ki a választott szakmacsoport iránti elkötelezettség és hivatástudat.
Fejlessze a tanulók ismereteit az építmények rendeltetésérıl, funkcionális kialakításáról.
Alakítsa ki a tanulók helyes szemléletét a természetes és épített környezetrıl. Az építészet és
az építıipar területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának
tapasztalati úton való kibıvítése, ezáltal segítséget kapnak az Országos Képzési Jegyzékben
szereplı, számukra leginkább megfelelı szakképesítés kiválasztásához.
Tájékoztatás az építıipari szakmák kialakulásáról, az építészet és építéstörténet fıbb
korszakairól.
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•
•

•
•
•
•

Szerezzenek tapasztalatot az anyagok és a belılük készült tárgyak tulajdonságairól (anyag,
szerkezet, forma, esztétikum). Hívja fel a figyelmet az építıanyagok környezeti hatásaira.
Alapozza meg a tanulók ismereteit az építési tevékenységekrıl, az építés folyamatáról. Fontos,
hogy megszerezzék a tanulók mindazokat az általános építészeti, építıipari ismereteket,
amelyek tanulmányaik folytatásához, a választott szakma elméleti és gyakorlati ismereteinek
elsajátításához és majdan a gyakorlati munkavégzéshez szükségesek.
Az építıiparra jellemzı alapvetı munkamőveletek kézi és gépi kivitelezése a választott
területen.
Hívja fel a figyelmet a szerszámok, eszközök és gépek biztonságos, balesetmentes
használatára, a minıségi elıírások betartására, a minıség-ellenırzés és minıségtanúsítás
jelentıségére és fontosságára.
Cél a vizuális megismerı és az esztétikai befogadó képesség kialakítása, a kreatív és produktív
képességek kibontakoztatása.
A tanulók értsék meg a tanulói jogviszony és szerzıdés, a munkaviszony és munkaszerzıdés
tartalmát, a legfontosabb tanulói és munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.

Feladatok
A tananyag tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tárgyak tanulásához szükséges képességei,
így különösen:
– az ismeretelemzı-értékelı gondolkodás,
– az algoritmikus gondolkodás,
– az önálló ismeretszerzés képessége.
– az ismeretek alkalmazásának képessége,
– tanulási és szakmai motivációja,
– saját szakmai munkájukkal kapcsolatos kötelességtudat, felelısségérzet, igényesség.
– a szóbeli és írásos és rajzos szakmai kommunikáció képessége.
Alakuljon ki, fejlıdjön és erısödjön meg a tanulókban
– a helyzetfelismerı képesség,
– a nyelvi és alapvetı szakmai kifejezések szabatos használatára való képesség
– a másik ember kommunikációjának pontos felismerése,
– a konfliktusok toleráló képessége,
– a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete,
– a természet szeretete, annak értékeinek tisztelete,
– a szakmai nyelv szabatos és helyes használata,
– írásos és rajzi munkáikban az igényes külalak,
– távolságbecslési képesség,
– mérési képessége,
– az építıanyagok egyszerőbb vizsgálatának képessége,
– az épületek és környezetük harmonikus kialakításának felismerési képessége.
Munkájuk során fejlıdjön a tanulók:
– vizuális érzékelése,
– figyelemösszpontosító képessége,
– munkabírása,
– kézügyessége,
– idıbeosztása,
– munkavégzésük fegyelmezettsége, pontossága,
– együttmőködési képessége,
– kötelességtudata,
– felelısségérzete.
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Óraszámok
10.
Heti óraszám

Évfolyam

Éves óraszám

6,5
240,5

„A” modul neve
09 10 01 Bevezetés az építészeti vizuális
kommunikációba (Mőszaki rajz)
09 10 02 Környezetvédelem és ökológia az
építési tevékenységben
09 10 03 Manuális készségfejlesztés
(Építıanyagok megmunkálása)
09 10 04 Határozd meg a helyét!
09 10 08 Az építıipari szakmák
Témakör
09 10 01
Bevezetés az építészeti
vizuális kommunikációba
(Mőszaki rajz)

10.évfolyam
X
X
X
X
X

Tartalom

Idıkeret
(óra)

Bevezetı ismeretek, rajztechnika. Vonalak, vonalfajták,
lépték, méret alkalmazása (szabványos vonalfajták,
vonalvastagságok,
lépték
fogalma,
alkalmazása,
méretmegadás (kótázás) elemei, szabályai).
Természet utáni rajzolás, perspektíva. Szabadkézi rajzolás
természet után (síklapú testek ábrázolása, forgástestek
ábrázolása, perspektivikus ábrázolás szabályai, elhelyezés,
vázolás)

72

Építmények tervrajzai.
09 10 02
10. Környezetvédelem és
ökológia az építési
tevékenységben

Tervdokumentáció.
Környezetvédelem
Környezeti ártalmak Védekezési
környezet Épített környezet

módok

Természetes

Környezetvédelem feladatai
A környezetvédelem általános és szakmai vonatkozásai az
építészet szakmacsoportban.
Hulladékok keletkezése, kezelése:
- építıanyagok minısítése, környezetvédelmi besorolása,
- hulladékok osztályozása,
- veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának
szabályai,

: 37
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hulladékok újrahasznosítása.
Ökológia tárgya
Ökológiai alapfogalmak Természeti egyensúly
Fenntartható fejlıdés
Környezetkímélı anyagok, eljárások)
11. 09 10 03 Manuális
készségfejlesztés
(Építıanyagok
megmunkálása)

Építıanyagok darabolása (daraboló eszközök, darabolás
folyamata, burkolóanyagok darabolása)
Anyagok bedolgozása (betonozási munkák,
munkák)
Az épületszerkezetek felületi megmunkálása (

vakolási

megmunkáló és felületképzı szerszámok, festési munkák,
burkolási munkák)

63

Anyagok felületképzése (Felületképzések, anyagok keverése,
festési, tapétázási munkák és szerszámaik, felületképzı
szerszámok)
12. 09 10 04 Határozd meg a
helyét!

13. 09 10 08 Az építıipari
szakmák

A kitőzés szerepe. A kitőzés feladata. A kitőzés
alapfogalmai. A kitőzés egyszerő eszközei. Szögkitőzés
egyszerő eszközökkel. Függıleges irányú pontátvitel a
talajra. Vízszintes egyenes vagy sík kijelölése. Épületen
belüli kitőzések. Kitőzési munkák gyakorlása.
Az építési tevékenység összetettsége
Mit csinál:
a kıfaragó
az ács
a kımőves
a hidegburkoló
a melegburkoló
a festı-mázoló és tapétázó
a bádogos

31,5

37

az épületlakatos
Mi a szerelıipar, milyen foglalkozások tartoznak hozzá?

Tevékenységek
09 10 01
Rajzolás:
- a rajzeszközök elıkészítése, használata,
- rajzlapok méretre vágása,
- ábrázolási módok és ezek összehasonlítása,
- vonalvezetési gyakorlatok Szemléltetés, film.
Tapasztalatok elemzése
Rajzolás i gyakorlatok
- szabványos vonalfajták,
vonalvastagságok,
- lépték alkalmazása,
- méretmegadás (kótázás szabályainak alkalmazása),
rajzolvasási gyakorlatok.
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Megbeszélés
Győjtımunka (háztartásban alkalmazott termékeken feltüntetett szabványok)
Szabványbetők és számok írása.
Rajzolási gyakorlatok
- síklapú testek (hasáb, kocka, csonkolt test) ábrázolása perspektívában,
- forgástestek (henger, kúp, csonka kúp) ábrázolása perspektívában,
- látszat utáni ábrázolás.
Rajok ismertetése
Rajzolvasási gyakorlatok
- alaprajz
- metszeten ábrázolt szerkezetek
- homlokzatok
- részletrajzok épületrészek
- helyszínrajzon ábrázolt rajzi elemek
szerkezetek fényképének és rajzának elemzése.
09 10 02
Kérdve kifejtés
Megbeszélés
Vita
Tabló készítése csoportmunkában, a lakókörnyezetben, a településen elıforduló környezetkárosításokról
Ismertessék a tanulók az építési tevékenység során betartandó környezetvédelmi elıírásokat és eljárásokat.
Szemléltetés, film. Tapasztalatok elemzése.
Környezetkárosítás következményeinek bemutatása. Tanulmányi séta. Hulladékgyőjtési akció szervezése.
Videó nézés, interaktív multimédiás anyagok tanulmányozása a témakörben Megbeszélés Vita
Építkezések, épületek meglátogatása
09 10 03
Megfigyelés Megbeszélés Kézi darabolás Gyakorlás
Vakolóeszközök bemutatása, kipróbálása.
Szerszámkiválasztás, szerszámhasználat, karbantartás.
09 10 04
Szemléltetés, film.
Tapasztalatok elemzése. Az iskola udvarán kijelölt pontok megkeresése távolság- és szögméréssel,
szöveges utasítás alapján, vázlatkészítés. Eszközök megismerése, alkalmazása. Vízszint kitőzése tokos és
csöves vízmértékkel. Összetett mérési, kitőzési, kijelölési feladat elvégzése.
09 10 08
Megbeszélés
Videó megtekintése
Megbeszélés
Vita
Munkahely látogatás
Kivitelezési helyszíneken látottak megbeszélése
Ismertessék a tanulók az építési tevékenység során látottakat!
Győjtsenek adatokat, képeket!
Elérhetı eredmények, követelmények
A tanuló legyen képes:
– a szakmai kifejezéseket megérteni,
– a szakma alapvetı biztonsági szabályait betartani,
– felismerni az egészség és a környezet közötti kölcsönhatásokat
– munkáját a környezetvédelmi szabályok betartásával végezni,
– munkája során tudatos, egészségvédı magatartást tanúsítani,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szakmai tapasztalatait, eredményeit dokumentálni,
cselekedeteit kontrollálni és szabályozni,
manuális tevékenysége során a szabályokat, utasításokat végrehajtani,
érzékeltetni tárgyak elrendezését térben,
a rajzolás eszközeit kezelni,
értelmezni az alaprajzot,
a környezetvédelem fogalmát tárgykörét ismertetni,
az alapvetı környezeti ártalmakat felsorolni,
a környezeti ártalmak elleni védekezés szükségességét érzékeltetni,
az építési tevékenység és a környezet kapcsolatára rávilágítani,a természetes és az épített
környezetet értelmezni!
csoportosítani a környezetkárosító hatásokat,
bemutatni a levegı- és talajszennyezés fontosabb forrásait,
bemutatni a veszélyes hulladék keletkezésének lehetıségeit,
ismertetni a zajártalom hatásait!
a legfontosabb ökológiai alapfogalmakat felsorolni,
megérteni a természeti egyensúly fontosságát,
megfelelı daraboló eszközöket kiválasztani,
festékek keverését bemutatni,
fö anyagok keverésére,
a festési, mázolási és tapétázási munkák szerszámainak használatára
felületképzı szerszámokat használni!
ismertetni a mesterséges környezet kialakítását!
ismertetni az egyes foglalkozások feladatait,
munkaterületeit, szerszámait és gépeit, munkakörülményeit!
ismertetni a szerelıipari foglalkozások feladatait,
munkaterületeit
szerszámait és gépeit, munkakörülményeit!

GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT
Célok

•
•
•
•
•

•
•

Az oktatás célja a szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek nyújtása, a jellemzı
technológiák, anyagok és a szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása.
A tananyag tanításának célja, hogy fejlessze és erısítse a tanulók képességeit, készségeit, bıvítse,
rendszerezze és elmélyítse a közismereti tantárgyak keretében tanultakat.
Szerezzék meg a tanulók mindazokat az általános gépészeti ismereteket, képességeket, amelyek
tanulmányaik folytatásához, a választott szakma elméleti és gyakorlati ismereteinek
elsajátításához és majdan a gyakorlati munkavégzéshez szükségesek.
Fejlessze a tanulók mőszaki szemléletét, kreativitását, logikus problémamegoldó gondolkodását,
célirányos mőszaki feladatmegoldó képességét.
Az elsajátítás során fejlıdjenek a tanulók majdani szakmai tantárgyak tanulásához szükséges
képességei. Különösen az ismeretelemzés-értékelés, fogalomalkotó gondolkodás, a kreativitás, a
tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, az algoritmus-alkalmazási, számítási és
rajzképességek, a szóbeli és írásos, ill. rajzi szakmai kommunikációs képességek. A tanulókban
alakuljon ki, fejlıdjön, erısödjön meg saját munkájukkal szembeni igényessége.
Szakmai tudásuk legyen átgondolt, célszerő, eredményes, a szóbeli kommunikációban
törekedjenek a szakkifejezések szabatos és helyes használatára, írásos munkáikban,
rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra.
Szokjanak hozzá a tanuláshoz, az önálló produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási
eredmények, sikerek értékét, örömét.
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•

Váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás, erısödjék a tanulási és szakmai motiváció. Ismerjék
meg, fogadják el, és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges
magatartási szabályokat, magatartásformákat.

Feladatok
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Azoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyek a szakképzésbe való
belépéshez feltétlenül szükségesek.
Tevékenységük során alakuljon ki, fejlıdjön és erısödjön a szakmához, a választott munkához,
életpályához való kötıdésük.
Alakuljon ki és erısödjön a tanulókban a kötelességtudat, a felelısségérzet, mások
munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete.
Lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék
annak értékeit. A tanulók legyenek képesek a feladatok megoldásában alkalmazni a tanult
törvényeket, eljárásokat, módszereket, ismerjék meg az anyagok tulajdonságait, elıállításuk
módját, felhasználási lehetıségeit, tudjanak véleményt alkotni az egyszerő szerkezeti
elemekrıl, mőszaki megoldásokról.
A tanulók legyenek tájékozottak az anyagok tulajdonságairól, felhasználásukról. Alkalmazzák
az egyes tantárgyakban tanult, itt felhasználható ismereteiket, kompetenciákat.
Használják szakszerően a rajzeszközöket, helyesen alkalmazzák a géprajzi szabványokat, jól
értelmezzék a gépészeti rajzokban megjelenı mőszaki információkat. Legyenek képesek
gépészeti rajzokat tárgyakkal pontosan és részletesen összevetni. Tudják alkalmazni mőszaki
ismereteiket, gépelemekkel kapcsolatos egyszerőbb számítási feladatokban.
Tudjanak megadott szempontok szerint elemezni, értékelni, legyenek képesek rajzok, leírások
valóságos tárgyak modellek alapján megérteni mőszaki megoldásokat..
A tanulók tudásuk alapján – további szakmai tanulmányaik során is – legyenek képesek a
tanult fogalmakat, törvényeket, módszereket, ismereteket, eljárásokat alkalmazni.
A gépészet – gyakorlatias, sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és pozitív tanulási
élményeket is eredményezı – bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklıdését a szakmacsoport
szakmai tevékenységeinek gyakorlati és elméleti alapjai iránt. Mutassa be a gépészet fejlıdési
tendenciáit, bizonyítsa be gazdasági jelentıségét.
Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységeit, a gépészeti pályák
szépségét, sajátosságait, távlatait. Segítse a tanulókat leendı szakmájuk kiválasztásában,
egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Alakítsa ki a tanulókban az igényességet saját
magukkal és munkavégzésükkel szemben, környezetükkel és embertársaikkal szembeni
felelısségérzetet.
A tananyagtartalom lehetıséget biztosít az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazására, bıvíti
a tanulók mőszaki tevékenységeinek körét.
A gépészetben alkalmazott munkamőveletek gyakorlati, sokszínő, aktív tanulói magatartást és
gyakorlati tanulási élményeket is eredményezı bemutatásával felkelti a tanulók érdeklıdését a
szakmacsoport munkamőveletei, technológiái iránt.
Lehetıséget teremt a szakmai elméleti és gyakorlati tananyag elsajátításához szükséges
képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben
szükséges megfelelı magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció
fejlesztéséhez, megerısítéséhez. Körültekintı, igényes, pontos és biztonságos munkavégzésre,
tudatos és felelısségteljes szakmai magatartásra nevel.
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Óraszámok
10.
Heti óraszám

Évfolyam

Éves óraszám

6,5
240,5

„A” modul neve

14. 05.10.01. Mőszaki ábrázolás

10.évfolyam
X
X

05.10.02. Elırajzolás a térben
05.10.03. Lemezalakítási módok
05.10.05. Erıhatással történı fémipari kötési
módok
Témakör

05.10.01. Mőszaki ábrázolás

X
X

Tartalom

Metszeti ábrázolás.
Alkatrészrajz, mőhelyrajz.
Rajzi szabványok.

Idıkeret
(óra)

70

Rajzolvasás.
05.10.02. Elırajzolás a térben

Mérés, ellenırzés.
Mérés eszközei.

Jelölıeszközök.
Síkmértani szerkesztések
Elırajzolás a térben

30

Térelemek.
17. 05.10.03. Lemezalakítási
módok

18. 05.10.05. Erıhatással történı
fémipari kötési módok

Terhelési módok.
Egyszerő igénybevételek.
Egyszerőbb acélszerkezetek.
Csıszerkezetek elemei.
Csıhajlítási eljárások.
Igénybevételek (egyszerő és összetett).
Húzó, nyomó igénybevétel
Hajlító igénybevétel
Nyíró igénybevétel
Csavaró igénybevétel
Tartók jellemzı igénybevétele.

60

80,5

Veszélyes keresztmetszet fogalma, jellemzıi.
Kötések, kötési módok.
Oldható és nem oldható kötésmódok.
Csavarkötések.
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Szegecskötések.

Kézi menetkészítés eszközei
Tevékenységek
05.10.01
Csoportos, páros és egyedi tevékenységek. Egyszerő testek ábrázolása metszetben, füzetben és A/4-es
rajzlapon.
Csoportos, páros és egyedi tevékenységek.
Szabványlapok használata, rajzolvasási feladatok.
Összeállítási rajz készítése
Füzetbe és A/4-es rajzlapra.
05.10.02
Csoportos, páros és egyedi tevékenységek.
Elırajzolási mőveletek alumínium, vagy acél munkadarabra
05.10.03
Csoportos, páros tevékenységek.
Adatgyőjtés, összehasonlítás.
A matematika és fizika tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása. Egyszerőbb szerkesztések és
számítási feladatok elvégzése.
Látogatás egy fémszerkezetes építkezésen, ill. üzemben, gyárban.
05.10.05.
Csoportos, páros tevékenységek.
Adatgyőjtés, összehasonlítás.
A matematika és fizika tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása. Egyszerőbb számítási feladatok
elvégzése.
Adatgyőjtés, összehasonlítás.
Csavarkötés készítése.
Lemezek összekötése szegeccsel.

Elérhetı eredmények, követelmények (kompetenciaszint)
A tanuló legyen képes:
– a szakmai kifejezéseket megérteni,
– a szakma alapvetı biztonsági szabályait betartani,
– felismerni az egészség és a környezet közötti kölcsönhatásokat
– munkáját a környezetvédelmi szabályok betartásával végezni,
– munkája során tudatos, egészségvédı magatartást tanúsítani,
– szakmai tapasztalatait, eredményeit dokumentálni,
– cselekedeteit kontrollálni és szabályozni,
– manuális tevékenysége során a szabályokat, utasításokat végrehajtani
– kiválasztani a szükséges elırajzoló-, jelölıeszközöket,
– az elırajzolást szakszerően elvégezni,
– a saját munkájukat elemezni, korrigálni, eredményeket ellenırizni, értékelni
– egyéb tantárgyakban szerzett ismereteiket hasznosítani,
– kiválasztani a feladathoz megfelelı eszközöket,
– faragás, vésés, főrészelés, reszelés, fúrás mőveleteket önállóan elvégezni,
– információkat értelmezni, következtetéseket megfogalmazni.
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Szakmai Program
Rigó Alajos Tagintézmény

Speciális Szakiskola
Szakképzés

1 . A képzés célja
Olyan általánosan mővelt, korszerő szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségő
szakemberek képzése, akik képesek ellátni szakképesítésüknek megfelelı munkaköröket,
foglalkozásokat.

- Nyújtson korszerő szakmai mőveltséget, általános és speciális szaktudást a szakma
mőveléséhez

- Alapozzon meg és fejlesszen ki olyan tudást a tanulóban, amely képessé teszi ıt
arra, hogy a folyamatosan változó szakmai követelményeknek eleget tudjon tenni

- Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, pontos, megbízható munkavégzésre,
önállóságra, felelısségtudatra és felelısségvállalásra

- Fejlessze a folyamatos önmővelés igényét
A képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja iskolánk
általános nevelési céljait, személyiségformálását, a szociális funkciókra való felkészítést
is.

2. A tanulók jellemzése
A képzésben Alapító Okiratnak megfelelıen az enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı, a többi
tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő tanuló vesznek részt..
A szakképesítés megszerzése a tanulásban akadályozott tanulók többsége számára lehetséges
saját intézményünk illetve más intézményekbıl érkezett tanulók esetében is.
Beiskolázás: a speciális szakiskolába a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülhetnek a tanulók.
Általában a tanulók személyiségének fejlıdési zavara, tanulási akadályozottsága az idegrendszer
enyhe, különféle eredető örökölt vagy korai életkorban szerzett sérüléssel vagy funkciózavarral
függ össze. A heterogén eredető állapot közös jellemzıje a kognitív funkciók lassúbb fejlıdése és
tartós zavara, amely hosszú távon a figyelem- és egyéb részképesség-zavarok eredményeként
nagyon sok esetben magatartászavart okozhat. Intézményünk Alapító Okirata értelmében a
többségi általános iskolákból magatartási problémákkal küzdı tanulókat is fogadhatunk.
Az alapfokú iskoláztatás során az alapismeretek elsajátításával párhuzamosan a tanulók
személyiségi állapotának rendezése, kompenzálása, a meglévı képességek továbbfejlesztése és a
sérült képességek korrigálása, kompenzálása folyik. Ennek eredményeképpen válhatnak képessé
a tanulásban akadályozott, illetve a magatartási problémákkal küzdı tanulók nagy része az önálló
élethez szükséges szakképesítés megszerzésére.
A Közoktatási Törvény alapján
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121. § (1) E törvény alkalmazásában sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek,
tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
b) pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar);
(1993. évi. LXXIX. tv. a közoktatásról 121.§.(1) bekezdés 29. pont)

A viselkedés zavarai - Magatartászavarok
A magatartászavarok definíciója:
- Visszatérı és tartós agresszív, vagy dacos magatartás.
- A kornak megfelelı szociális elvárások durva áthágásához vezet.
- Minimum 6 hónapig fenn kell állnia ahhoz, hogy diagnosztizálható legyen.
A magatartászavaros gyermek jellemzıi
- Extrém mértékő harciasság,
- Fenyegetızés, kíméletlen viselkedés (emberekkel, állatokkal),
- Tulajdonnal szembeni destrukció (tör-zúz),
- Iskolakerülés vagy csavargás,
- Indulatkitörések,
- Szófogadatlanság.
3. Nevelési-oktatási szempontú jellemzık
Tanulási helyzetben figyelhetık meg általában a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelmi
koncentráció, a bonyolultabb gondolkodási funkciók (konkrétan a kognitív képességek kisebbnagyobb zavara) és a szociális alkalmazkodási képesség gyengeségei. Ez utóbbiak a magatartási
problémákkal küzdı tanulók esetében fokozottan vannak jelen.
Mindezek egyéni kombinációkban jelentkezhetnek, így a nevelı-oktató feladattal kell ezen
képességek erısítésére törekedni. A fentiek ismeretében lehetséges kiválasztani azt a pedagógiai
eljárásrendszert, amely eredményes tanulást biztosít a tanuló számára.
4. A szakmai program összeállításának sérülés specifikus szempontjai
A szakmai program összeállítása során a cél és feladat meghatározásánál a korrigáló, fejlesztı
szempontokat célszerő kiemelni. Ennek megfelelıen a fejlesztés ütemét, az anyagelsajátítás
tempóját lassítani szükséges.
A bonyolultabb folyamatok tanítása során az anyag kisebb részletekre való tagolásával, majd
azok összeláncolásával a folyamat bemutatása és többszöri, az átlagosnál nagyobb
idıintervallumot igénylı gyakorlása vezet eredményre. A tanítás során felvetıdı problémák,
hiányzó vagy nem kielégítı mélységő és erısségő ismeretek pótlására idıt kell biztosítani.
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5. A speciális szakiskolai tanulmányok szakaszai
I. Megszilárdító szakasz: pályaorientáció, szakmai alapozás (9.-10 évfolyam)
lásd Helyi tanterv (Pedagógiai Program melléklete)
A szakképzı iskola 9. évfolyamán folyó gyakorlati oktatás és a 10. évfolyamán folyó szakmai
alapozás során egy szakmacsoport közös (elméleti és gyakorlati) szakmai ismereteinek oktatása;
készségek, képességek fejlesztése folyik.
Elsıdleges cél:
- az elızı képzési szakaszban folyó nevelés-oktatás tartalmi, szemléleti
összehangolása, szintetizálása
- az önálló tanulás, a tájékozódási képesség,
- a tájékozottság,
- a pályaválasztási ismeretek és a munka világával való ismerkedés szélesítése,
- a döntési képesség erısítése.
Feladatai:
- a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási lehetıségeinek kialakítása,
- az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési képesség
erısítése,
- a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési kompetenciák
kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása
Ez idı alatt célunk az eddig elsajátított ismeretek megerısítése, szintetizálása, a tudáselemek
rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció egyénenkénti segítése, önálló életvezetési
technikák tudatos gyakorlása és megerısítése, az angol nyelv minimális társalgási szintő oktatása,
gyakorlati foglalkozások biztosítása.
Ez a szakasz a szakképzés alapvetı feltétele is lehet szakmák esetében, ahol szükséges bemeneti
feltétel a 10. évfolyam elvégzése.
II. Szakmai képzés szakasza (11.-14. évfolyam) - szakmacsoportok
A szakképzési évfolyamokon (11-14. évfolyam) - helyi sajátosságokat figyelembe véve és ezeket
kihasználva – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a következı szakma-csoportokban a szakmai
programban részletezett szakképesítések megszerzése érdekében:

- gépészeti szakmacsoport
- könnyőipari szakmacsoport
- építészet szakmacsoport
- faipari szakmacsoport
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6. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés - Oktatott szakmák
A szakma OKJ
száma
33 542 05 0100 21 04
33 582 04 1000 00 00

A szakma megnevezése
Textiltermék-összeállító rész-szakképesítés
Festı, mázoló és tapétázó

A képzés
idıtartama
2 év
4 év

33 582 04 01 00 31 01

Szobafestı

2 év

31 521 08 0100 21 03

Iparitermék-bontó

2 év

33 543 01 0100 31 02

Fatermék-gyártó rész-szakképesítés

2 év

7. Szakképesítések heti óraterve évfolyamonként
7.1.
7
Elméletig.gyakorlat
Szakmai gyakorlat

221st/1.0/1321-07
221st/4.0/1321-07
221st/2.0/1321-07

Összesen
Nyári gyakorlat

2
18
35
90

14
35

Textiltermék-összeállító rész-szakképesítés

33 542 05 0100 21 04 OKJ azonosító számú
Textiltermék-összeállító rész-szakképesítés heti idıterve
Tantárgyak
Tanayagegység
Heti óraszám
Közismereti tantárgyak
11.évf.
12.évf.
Osztályfınöki
1
1
Testnevelés
2
2
Társ ismeret
1
1
Szakmai tantárgyak
Munka és körny.védelem
Anyagismeret
Szakrajz
Szakmai ismeret

Elmélet összesen

221st/1.0/1088-07
221st/2.0/1088-07
221st/1.0/1319-07
221st/2.0/1319-07
221st/3.0/1321-07

1
4
1
5

1
4
2
3

15

14
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7.2. A 33 582 04 1000 00 00 OKJ azonosító számú
Festı, mázoló, tapétázó megnevezéső szakképesítés heti idıterve

Tantárgyak

Tanayagegység

Osztályfınöki
Testnevelés
Társ ismeret

196st/1.0/086607
196st/2.0/086607
196st/1.0/0459Épület diagnosztika
07
196st/2.0/0459Munkavédelem
07
196st/3.0/0459Szakszámítás
07
196st/8.0/087507
196st/4.0/045907
196st/10.0/087507
196st/2.0/0459Szakrajz
07
196st/2.0/087507
196st/1.0/0875Anyagismeret
07
196st/1.0/087807
196st/1.0/088107
196st/4.0/0875Szakmai ismeret
07
196st/5.0/087507
196st/6.0/087507
196st/7.0/087507

Heti
óraszám
11.évf.
1
2
1

12.évf.
1
2
1

Vállalkozási ism.

13.évf.
1
2
1

14.évf.
1
2
1

1

2

1

1

2
1
1

1

1

2

2

3

2

3

4

4

5
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Szakm.ism.plak.r.
Anyagismeret plak.

196st/8.0/087507
196st/2.0/088107
196st/3.0/087807
196st/1.0/088207
196st/1.0/088207

Elmélet összesen
Elméletig.gyak.

3
1
14

196st/1.0/045907
196st/2.0/045907
196st/8.0/087507
196st/2.0/087507
196st/4.0/045907
196st/1.0/086607
196st/1.0/088207
196st/3.0/087807
196st/2.0/086607

14

12

16

6

5

5

14
35

Szakmai gyakorlat
Heti összesen

21
35

15
35

18
35

Nyári gyakorlat

90

90

90

7.3

A 33 582 04 0100 31 01azonosító számú, Szobafestı megnevezéső
rész-szakképesítés éves és heti óraterve

Tantárgyak
Osztályfınöki
Testnevelés
Társadalmi és életviteli

Tananyagegység

Összes
óraszám
11.évf.
36
72
36

Heti
óraszám
11.évf.
1
2
1

Összes
óraszám
12.évf.
32
72
32

12.évf.
1
2
1
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ismeretek
Informatika
Összesen
Vállalkozási ism.
Épület diagnosztika
Munkavédelem
Szakszámítás
Szakrajz
Anyagismeret
Szakmai ismeret

36

Szakmai gyakorlat
Összesen
Heti összesen
Nyári gyakorlat

1
5

5
196st/1.0/0866-07
196st/2.0/0866-07
196st/1.0/0459-07
196st/2.0/0459-07
196st/3.0/0459-07
196st/9.0/0875-07
196st/2.0/0875-07
196st/3.0/0875-07
196st/1.0/0875-07
196st/1.0/0878-07
196st/4.0/0875-07
196st/5.0/0875-07
196st/6.0/0875-07
196st/8.0/0875-07
196st/3.0/0878-07

Elmélet összesen
Elméletigényes
gyakorlat

32

1

36
36
36
36
36
36
36
36

36
360

1
32

1

32

1

36

2

36

1

64
32
32
288

2
1
1

1
1
1
1
1
2
1

1
10

216

9

160

196st/1.0/0459-07
196st/2.0/0459-07
196st/8.0/0875-07
196st/2.0/0875-07
196st/1.0/0866-07
196st/3.0/0878-07
196st/2.0/0866-07

6

504

14
35

5

512

16
35

90
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7.4. Iparitermék-bontó rész-szakképesítés heti órakerete
OKJ: 31 521 08 0100 21 03 Ipari termékbontó heti órakerete
Tananyagegységek Óraszám (heti)
Tantárgyak
Közismereti
tantárgyak
Osztályfınöki
Testnevelés
Társadalomismeret
Szakmai tantárgyak
Balesetvédelem
Szakmai ismeret

Munkavédelem
Tőz- és
környezetvédelem
Anyagismeret
(ip.term.b.szab)
Ipari termékbontás

11.évf. 12.évf.
1
1
2
2
1
1

109st/1.0/0110-07
109st/1.0/0342-07
109s/7.0/0342-07
109s/8.0/0342-07
109st/1.0/0110-07

1
3

2

1

109st/1.0/0110-07

1

1

109st/2.0/0342-07
109st/5.0/0342-07
109st/3.0/0342-07
109st/4.0/0342-07
109s/6.0/0342-07

3

3

Elmélet összesen

5

14

14

4

3

Szakmai gyakorlat

17

18

Heti összes óra

35

35

Nyári gyakorlat

90

Elméletig. gyakorlat

109st/1.0/0110-07
109st/4.0/0342-07
109s/8.0/0342-07
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7.5. OKJ: 33 543 01 0100 31 02 - Fatermék-gyártó rész-szakképesítés heti
órakerete évfolyamonként
Tantárgyak
Tananyagegységek Óraszám (heti)
Közismereti tantárgyak
11.évf.
12.évf.
Osztályfınöki
1
1
Testnevelés
2
2
Választható tananyag mod.
Társadalomismeret
1
1
Matematika/szakszámítás
1,5
1
Anyanyelv/kommunikáció
1
1
Felkészítés munkára
1
Felkészítés szakmai vizsgára
1
Habilitáció
3
3
Összesen
9,5
10
Szakmai tantárgyak
Munkavédelem
228st/1.0/2273-07
Munka-tőz és körny.véd.
228st./1.1/2273-07
0,5
Faipari gépek , eszközök
228st./1.2/2273-07
1
Faipari kézi szerszámok, kisgépek
228st./1.3/2273-07
0,5
Szakmai ismeret gyártáselıkészítés
228st/1.0/2274-07
Mőszaki dokumentáció
228st/1.1/2274-07
2
Faipari anyag- és gyárt.ism.
228st/1.2/2274-07
1
Minıségbiztosítás
228st/1.3/2274-07
0,5
Tömörfa megmunkálás elmélete
228st/1.0/2302-07
Megmunkálás gépei, szerszámai
228st/1.1/2302-07
2
Szabászati és keresztmetszeti megmunk.
228st/1.2/2302-07
2
Szerkezeti megmunk.kötés
228st/1.3/2302-07
1
Vegyes faip.term.gyárt.I.
228st/1.0/1848-07
Bútoripari vegyes faip.termék
228st/1.1/1848-07
2,5
Háztartási, iskolai vegyes faip.t.
228st/1.2/1848-07
2,5
Elmélet összesen
10,5
5
Szakmai gyakorlat
Balesetmentes munkavégzés
Munkavégzés gépi eszk.
2,5
Munkavégzés kézi eszk.
2,5
Gyártáselıkészítés gyak
228st/2.0/2274-07
Mőszaki dok. alkalmazása
228st/2.1/2274-07
2,5
Anyagok kiválasztása, elık.
228st/2.2/2274-07
3
Tömörfa megmunk. Gyak.
228st/2.0/0302-07
Megmunkálás gépei, szerszámai,
technológ.
228st/2.0/0302-07
4
Tömörfa megmunk.II.
228st/3.0/2302-07
Szerkezeti megmunkálás
228st/3.1/2302-07
5,5
Alkatrészek esztergályozása, felületi elık. 228st/3.2/2302-07
4
Vegyes faip.term. gyártása II.
228st/2.0/1848-07
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Vegyes faip.term. készítésének gyakorl.
Gyakorlat összesen
Heti összes óra
Nyári gyakorlat

228st/2.1/1848-07
15
35
90

10,5
20
35

8. Vizsgák
8.1.Szintvizsga:
A gyakorlati szintvizsga szabályai és rendje
1. A szintvizsga általános feltételei
A szintvizsga a gyakorlati képzés szakmai követelményeire épülı gyakorlati vizsgarészbıl áll.
A tanév rendjében kell meghatározni a szintvizsga lefolytatására rendelkezésre álló
vizsgaidıszakot.
A szintvizsga idıpontját – a vizsgaidıszakon belül - az illetékes területi kamara a gazdasági
érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttmőködve - az illetékes szakképzı
iskolák és a gyakorlati képzés szervezıje képviselıjének közremőködésével - állapítja meg.
Javasolt a szintvizsga szervezése évenként, értékelése az év végi gyakorlati osztályzatként
értendı!
A szintvizsgán a tanuló jelenlétérıl az elméleti oktatást végzı intézmények kötelesek
gondoskodni.
Nem vehet részt a szintvizsgán az a tanuló, akinek a szintvizsga idıszakáig a gyakorlati képzési
idırıl való igazolt és/vagy igazolatlan összes hiányzása a 20 %-ot meghaladja.
2. A szakmai szintvizsga elıkészítése
Szintvizsga szervezendı egy-egy szakmai képzési szakasz lezárásaként annak mérésére, hogy a
tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
A szintvizsgát az illetékes szakképzı iskola szervezi és látja el az elıkészítésével kapcsolatos
feladatokat.
A vizsgaszervezı képviselıje 30 nappal a szintvizsga megszervezése elıtt az MKIK elnöke által
közzétett szakmai szakértıi névjegyzék alapján felkéri és megbízza a vizsgabizottság elnökét és
tagjait.
A szintvizsgát az illetékes szakképzı iskolákkal és a gyakorlati képzést végzı, érintett
gazdálkodó szervezetekkel egyeztetve ott kell megszervezni, ahol a csoportos vizsgáztatáshoz
szükséges feltételek adottak.
A szakképzı iskola a tanév megkezdése után, legkésıbb szeptember 30-ig tájékoztatja az érintett
tanulókat a szintvizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, amelyet a szakmai és
vizsgakövetelmény tartalmaz.
3.

A vizsgabizottság

A vizsgabizottság elnökbıl és egy tagból áll. Az elnököt és a vizsgabizottság tagját a területi
kamara bízza meg, a tagot az érdekelt elméleti oktatást végzı intézmény delegálja a kamara
felkérésére. Vitás esetben az elnökszava a döntı.
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A vizsgabizottságba nem lehet olyan gyakorlati oktatót/szakoktatót felkérni, akinek tanulója az
adott szintvizsgán vizsgázóként részt vesz.
Ha a vizsgabizottság tagja megbízását nem tudja ellátni, helyettesítésérıl megbízójának kell
gondoskodnia.

4. A szintvizsga lebonyolítása
A szintvizsgán a szakképesítés tartalmát kifejezı alapvetı munkafolyamatokat,
munkamőveleteket átfogó - a szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatokat kell megoldani.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik –
a központi feladatbankból a vizsgaszervezı az elméleti képzést végzı iskolával egyeztetve
választja ki.
A szintvizsgát akkor lehet megkezdeni, illetıleg folytatni, ha a vizsgabizottság elnöke
meggyızıdött a személyi és tárgyi feltételek meglétérıl. - ideértve a munkavédelmi, tőzvédelmi
és egészségvédelmi feltételeket is -.
A szintvizsga megkezdése elıtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a vizsga rendjérıl és a vizsgával
kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi,
tőzvédelmi, egészségvédelmi elıírásokról.
A vizsgafeladatok végrehajtásához - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem
rendelkezik - a vizsgázónak legfeljebb 300 perc áll a rendelkezésére. Ebbe az idıbe a
vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához
rendelkezésre álló idı feladatok szerinti megosztása tekintetében a vizsga feladatok leírása
tartalmazhat rendelkezéseket (részidıket stb.).
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló idıbe a vizsgázónak fel
nem róható okból (kényszerleállás, anyaghiba stb.) kiesı idı.
A vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak meg kell adni a szükséges útmutatásokat, a
feladattal összefüggı munkavédelmi és szakmai követelményeket. A vizsgafeladatok
megkezdése után további útmutatás csak baleset megelızése céljából adható.
Ha balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok indokolja, az elnök a
vizsgafeladatokat megváltoztathatja.
A döntésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni.
Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság jelen lévı tagjával, aki
ennek idıpontját feljegyzi, illetıleg az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat átveszi.
Ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati vizsgarész gyakorlati-írásbeli vizsgarészként
került meghatározásra, úgy annak lebonyolítása, illetıleg értékelése a szakmai és
vizsgakövetelményben leírtak szerint történik.
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5. A vizsga értékelése
A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján kap osztályzatot.
Az osztályzatok és az érdemjegyek a következık: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2)
és elégtelen (1).
A vizsgázó tanév végi gyakorlati osztályzatának meghatározásakor a szintvizsga osztályzatát
súlyozottan kell figyelembe venni: az évközi érdemjegy és a szintvizsga érdemjegy átlagolásával
– tört szám esetén a szintvizsga eredménye felé kerekítve.
A gyakorlati érdemjegyek és az osztályzatok kialakításáról a szakmai és vizsgakövetelményben a
leírtaktól eltérıen is rendelkezhetnek.
A szintvizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgabizottság elnöke
hirdeti ki, majd röviden értékeli a szintvizsgát.
Sikeresen befejezte a szintvizsgát az a vizsgázó, aki legalább elégséges (2) osztályzatot kapott.
Eredménytelen a vizsga, ha a részfeladatok több mint 1/3-át elégtelenre minısítette a bizottság.
Ha a vizsgázó a szintvizsgát megkezdte, de azt betegsége vagy más elfogadható indok miatt
befejezni nem tudta – teljesítménye nem értékelhetı.
Ha a vizsgázó a szintvizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, illetıleg azt alapos indok
nélkül megszakította, továbbá akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szintvizsga
folytatásától eltiltott, a szintvizsga eredményét elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni, és a
tanév végi gyakorlati osztályzataként kell figyelembe venni.
A tanulók a vizsgán nyújtott teljesítményük alapján szintvizsga igazolást kapnak.
- Egyéb kérdésekben: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szabályzata
(a gyakorlati szintvizsga általános szabályairól és eljárási rendjérıl)
- szabályozza a vizsga lebonyolításával, értékelésével és dokumentációjával kapcsolatos
rendelkezéseket.

8.2. Szakmai vizsgáztatás:
A szakmai vizsgáztatás szabályai
A 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet tartalmazza a szakmai vizsgáztatás szabályait. Az új szakmai
vizsgaszabályzat rendelkezéseit elsı ízben a 2001. november hó elsı munkanapjától kezdıdıen
szervezett szakmai vizsgákra kell alkalmazni.
Általános rendelkezések
1. A szakmai vizsgaszabályzat általános rendelkezéseit a 1-7. §-ok tartalmazzák.
A
vizsgaszabályzat elıírásait kell alkalmazni az iskolai rendszerő szakképzés keretében a
szakképzı iskolákban a szakmai tanulmányokat lezáró vizsga megszervezésére, lefolytatására, a
vizsgabizottságra, a vizsgázókra, a vizsgabizottság munkáját segítıkre és a közremőködı
dolgozókra.
2. A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészbıl állhat. A vizsgarészekre
vonatkozó feltételes mód használata azt jelenti, hogy nem kötelezı valamennyi szakképesítés
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esetében a három vizsgarész elıírása. A vizsgasorrendben felsorolt vizsgarészek és tantárgyak
megnevezését a szakképesítésért felelıs miniszter által szakképesítésenként kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény tartalmazza. A miniszter a szakképesítés sajátosságainak megfelelıen dönt
arról, hogy a szakmai vizsga milyen vizsgarészbıl (tantárgyból) álljon. Egy adott
szakképesítésnél ez azt jelenti, hogy mindhárom vizsgarészbıl vizsgáznia kell a vizsgázónak,
vagy egy másik szakképesítés esetében háromnál kevesebb vizsgarészbıl kell vizsgát tennie.
Ugyanez vonatkozik az egyes vizsgarészek tantárgyaira is.
3. A 3. § szerint az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli vizsgarész lefolytatására rendelkezésre álló
vizsgaidıszakot az iskolai rendszerő szakképzés esetében a tanév rendje tartalmazza. A 3. § két
új rendelkezéssel egészült ki. Az egyik szerint a szakmai vizsgaidıszak meghatározásakor
figyelembe kell venni a felsıoktatási intézményben folyó iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés
esetében a felsıoktatási intézmény vizsgarendjét is. A másik új rendelkezés pedig felhatalmazza a
szakképesítésért felelıs minisztert, hogy évenként közleményben tegye közzé az írásbeli
vizsgarész vizsgaidıpontját, a tételek átvételének idejét, módját. A gyakorlati és a szóbeli
vizsgarész idıpontját a szakmai vizsgát szervezı intézmény vezetıje állapítja meg.
4. Az írásbeli tételek továbbra is csak egy szakmai vizsgán, a szóbeli tételek pedig több szakmai
vizsgán is felhasználhatók. Ez utóbbi rendelkezés természetesen csak akkor alkalmazható, ha az
adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye idıközben nem változott.
5. Az írásbeli tételeket a szakképesítésért felelıs miniszter által meghatározott módon és idıben
veheti át a szakmai vizsgát szervezı intézmény vezetıje vagy képviselıje. Az átvett írásbeli
tételeket, valamint a vizsgaszervezı által kidolgozott és - a 24. § (2) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján - a vizsgabizottság elnöke által jóváhagyott gyakorlati vizsgafeladatokat
a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával kell ırizni. A "titoktartásra és az ırzésre
vonatkozó szabályok" megszegése esetén a vizsgaszervezı székhelye szerint illetékes megyei,
fıvárosi önkormányzat fıjegyzıje felfüggeszti a szakmai vizsga megkezdését, illetıleg
folytatását a szakképesítésért felelıs miniszter intézkedéséig.
6. A vizsgaszabályzat 6. § (1) bekezdése szerint a szakmai vizsga nyelve a magyar, a nemzetiségi
tanítási nyelvő iskolákban a vizsgázó választása szerint magyar vagy a nemzetiség nyelve,
illetıleg más idegen nyelv. A szabályzat szerint az oktatás nyelvén felel a vizsgázó abból a
vizsgarészbıl, illetıleg tantárgyból, amelyet idegen nyelven tanult.
7. A vizsgaszabályzat 7. §-ának rendelkezései szerint a vizsgázó nem köteles újabb vizsgát tenni
abból a vizsgarészbıl vagy tantárgyból, amelybıl másik szakmai vizsgán eredményesen
vizsgázott. Ilyen esetben az osztályzatot vagy érdemjegyet a másik szakmai vizsgán elért
eredmény alapján kell megállapítani. Ezzel a lehetıséggel természetesen csak akkor lehet élni,
ha az elızı vizsga letétele óta nem változott a szakmai és vizsgakövetelmény. A fogyatékos
vizsgázó számára a továbbiakban is lehetıvé kell tenni, hogy az írásbeli vizsgarész
követelményeinek szóban, illetıleg a szóbeli vizsgarész követelményeinek írásban tehessen
eleget, ha ezt a fogyatékosság jellege indokolja.. A méltányossági kérelem indokoltságát a
vizsgaszervezı kérésére a vizsgázónak kell igazolnia. A 7. § (4) bekezdés [a korábbi (5)
bekezdés] pontosító rendelkezéssel egészült ki olyan módon, hogy ezen túl nemcsak az adott
tantárgyban, hanem az adott vizsgarészben is mentesül a szakmai vizsga letétele alól az a
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vizsgázó, aki országos szakmai, illetıleg tantárgyi tanulmányi versenyen, diákolimpián a
versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
ELJÁRÁSI REND a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízására
A jogszabályi háttér
A szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 5.§ (2) bekezdés d) pont
A szociális és munkaügyi miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a Nemzeti
Szakképzési és Feln ttképzési Intézet f igazgatóját megbízza a szakmai vizsgabizottság elnöki
jelölésének kiadmányozásával.
11. § (2) bekezdés
A szakképzést folytató intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga
alapján a szakmai részei, illet leg tantárgyai, illetve tananyagegységek (modulok)
vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alól felmentés adható. Abból a vizsgarészb l vagy
tantárgyból, amelyb l a vizsgára jelentkez már eredményesen vizsgázott - a szakmai és
vizsgakövetelmény változása kivételével -, újabb vizsgát nem köteles tenni. A felmentés iránti
kérelmet, valamint a vizsga letételét igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervez intézmény
vezet jéhez a vizsgára történ jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésr l - a szakmai
vizsgát szervez intézmény vezet jének javaslatára - a szakmai vizsga megkezdése el tt a
vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a
felmentés jogszabályban el írt feltételei nem állnak fenn. A vizsgarész vagy tantárgy
osztályzatát, illet leg érdemjegyét a másik vizsgán elért eredmény alapján a vizsgabizottság
állapítja meg
14.§ (2)-(3) bekezdés
− A vizsgabizottság független szakmai testület. A vizsgabizottság munkájában a Nemzeti
Szakképzési és Feln ttképzési Intézet f igazgatója által megbízott elnök, a szakmai vizsgát
szervez intézmény, továbbá a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamarának a
gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttm ködve kijelölt képvisel je vesz részt. Ha a
szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, akkor a vizsgabizottság
munkájában a szakképzést folytató intézmény képvisel je, illet leg ha az megegyezik a szakmai
vizsgát szervez intézménnyel, a Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet f igazgatója
által kijelölt szakmai szervezet képvisel je vesz részt. A vizsgabizottság m ködéséhez az
elnökön kívül legalább két tag szükséges.
− A vizsgabizottság munkájában csak olyan személy vehet részt, aki a szakmai elméleti
tantárgyak oktatásához, illet leg a gyakorlati képzés ellátásához jogszabályban el írt
szakképesítéssel rendelkezik.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjér l szóló 26/2001. (VII. 27.)
OM rendelet 8 § (1)-(3), a 10. § (1)-(4) bekezdései, illet leg a 12. § (1)-(4) bekezdései:
− Szakmai vizsgát kell tartani február-március, május-június és október hónapban.
− A szakmai vizsgára
a) februári-márciusi vizsgaid szak esetén december 31-ig,
b) május-júniusi vizsgaid szak esetén március 1-ig,
c) októberi vizsgaid szak esetén augusztus 30-ig lehet jelentkezni a vizsgaszervez
vezet jénél.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
bejelentése a vizsgaszervez regisztrációjával kezd dik, majd a vizsga bejelentése a Nemzeti
Szakképzési és Feln ttképzési Intézet honlapján az „SZMM hatáskörébe tartozó
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vizsgabejelentések” menüpontnál elérhet „Jelentés” rlap kitöltésével történik, melyet az
Interneten és postai úton is meg kell küldeni. A bejelentések feldolgozása és a vizsgaelnöki
megbízások kiadása intézeti fejlesztés számítógépes hálózati nyilvántartó rendszerrel, a megbízó
és értesít levelek el állítása nyomtatással történik. A számítógépes nyilvántartó rendszerben a
feldolgozást tanévenként kell kialakítani.
8.3. A szakmai vizsgakövetelményeket az adaptált szakmai programok tartalmazzák.
8.4. Szakmai vizsga befejezése (21/2007. (V. 21.) SZMM szvk rendelet 2.§ (4))
A folyamatban lévı képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell
befejezni.
Javító-, pótló vizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követı 1
évig, de legkésıbb 2013. augusztus 31-ig van lehetıség.
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I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az adaptált központi program
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzı intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közremőködı gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
idıre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzı
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplı és egyéb adatai
A rész-szakképesítés azonosító száma:
33 542 05 0100 21 04
A szakképesítés megnevezése:
Textiltermék-összeállító
Hozzárendelt FEOR szám:
7321
Szakképzési évfolyamok száma:
2
Elmélet aránya:
30%
Gyakorlat aránya:
70%
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van
Idıtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhetı
3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakképzést végzı intézmény köteles biztosítani a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók
részére a sajátos nevelési, képzési igénynek megfelelı feltételeket: gyógypedagógiai támogatást
az egyéni fejlesztéséhez, valamint speciális eszközöket, módszereket, programokat,
munkaformákat a szükséges képzési tartalmak elsajátításának biztosítására.
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkezı pedagógus, gyógypedagógus, és egyéb szakember láthatja
el.
A tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen a speciális képzés személyi feltételei a
következık:
- a szaktanároknak, a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett, a célcsoportnak
megfelelı speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel is rendelkezniük kell,
- a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs
feladatok ellátásához:
- szakirányú képesítéssel rendelkezı gyógypedagógiai tanár,
- egyéb szakirányú képzettséggel rendelkezı szakemberek szükségesek:
- a pedagógiai munkát segítı gyógypedagógiai asszisztens,
- a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében
pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint).
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia, saját
szaktanárai vagy együttmőködésben társ szakirányú képzı intézmény szakembereinek
bevonásával.
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Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
- tanterem
- anyagismeret szaktanterem
- ruhaipari szaktanterem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia,
amelyhez a következık szükségesek:
- tanterem
- termelı tanmőhely
- anyagismeret szaktanterem
- laboratóriumi felszerelés
- tanmőhely
- ruhaipari szaktanterem
- ruhaipari tanmőhely
A tanulásban akadályozott tanulók számára oktatókabinetben van lehetıség kiscsoportos
formában illetve egyénileg történı foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes
gyakorlat jellegő tananyagtartalom feldolgozását, a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati
felzárkóztatását).
A kötelezı egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs, a felzárkóztató egyéni illetve
kiscsoportos foglalkozásokhoz:
- foglalkoztató terem, fejlesztı eszközökkel
A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek megfelelı
helyszínen történhet, megfelelı feltételekkel.
A tanulásban akadályozott tanulók képzésének lényeges követelménye a fokozott, sokoldalú
szemléltetés.
Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási célú helyiségek felszerelését ennek megfelelıen kell
bıvíteni demonstrációs eszközökkel.
A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma,
illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelés.
A fentiek hiányában a szakképzı intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttmőködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeirıl.
A tanulószerzıdés alapján, vagy részképzés esetén együttmőködési megállapodás alapján végzett
gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi
gazdasági kamara – adott esetben a szakképzı iskola bevonásával – ellenırzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenırzési joga kiterjed a szakképzı iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenırzésére is.
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Tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetı az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyőipar
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetıek a szakképzést elıkészítı évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai elıképzettség:
nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai elıképzettség:
Elıírt gyakorlat:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:
szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
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Megjegyzés:
Kötelezıen tervezett közismereti tartalmak az Osztályfınöki óra valamint a Testnevelés és sport
A szakmai program készítésekor az idıtervben feltüntetett szabad sávot kötelezı kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy az adaptált központi programban szereplı kötelezı
tananyagegységek idıkeretének a növelésével.
Új tananyagegységként javasolt közismereti, szakmai és a fejlesztést szolgáló tananyagegységek
(tantárgyak):
- Anyanyelv/Kommunikáció
- Matematika/Szakmai számítások
- Egészséges életmódra nevelés
- Társadalmi és életviteli ismeretek
- Számítástechnikai alapismeretek
- Idegennyelv/Szakmai idegen nyelv
További új tananyagegységként a helyi igények a helyi igényeknek megfelelık is alkothatók.
Az idıterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett.
Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- az 1. szakképzési évfolyamon a kötelezı összefüggı nyári gyakorlat óraszámaival,
melynek javasolt idıtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra idıkerettel számolva),
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a
hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı
óraszám 15%-a.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Munkavédelem
Hozzárendelt feladatok:
- Betartja a munkavégzésre vonatkozó elıírásokat
- Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Munka-, tőz- és környezetvédelmi elıírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 4. szint Tőz- és baleset megelızési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
- Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
- Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı: 32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsısegélynyújtás. Foglalkozási
ártalmak a könnyőiparban.
Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés
tárgyi és személyi feltételei .A munkavédelmi képviselı szerepe.

2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Munkabiztonság
Hozzárendelt feladatok:
- Ellenırzi a biztonságtechnikai eszközök mőködıképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Gépek biztonságtechnikája
- C típus Védıeszközök fajtái
- E típus Légtechnikai berendezések fajtái, mőködése
- D típus Anyagmozgatás és tárolás elıírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
- Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
- Válaszadás írásban mondatszintő kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyőipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A
munkahelyi világítás és szellıztetés elıírásai. A könnyőiparban bevezetett kollektív
és egyéni védıeszközök. Könnyőipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe
helyezése. Kockázatelemzése. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Tőzmegelızés
Hozzárendelt feladatok:
- Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának elıírásait
- Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tőzvédelmi
szabályok betartásával
- Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
- Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Munka-, tőz- és környezetvédelmi elıírások
- B típus Tőzoltó készülékek mőködése
- D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 4. szint Tőz- és baleset megelızési jelképek, színjelölések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
- Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
- Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés feltételei. Tőzveszélyes anyagok a könnyőipari üzemekben. Helyiségek
tőzveszélyességi osztályba sorolása. Tőzvédelmi szabályzat, Tőzvédelmi utasítás,
Tőzriadó terv.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatok:
- Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának elıírásait
- Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Munka-, tőz- és környezetvédelmi elıírások
- D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
- D típus Hulladékkezelési elıírások
- E típus Légtechnikai berendezések fajtái, mőködése
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
- Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
- Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztetı tényezık. A
környezetvédelem eszközei.
A könnyőipar környezetet veszélyeztetı tényezıi: vibráció, zaj, hı. Hulladékkezelési
elıírások. A por, mőanyag és szennyvíz ártalmatlanítása.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Munka-, tőz- és környezetvédelem alkalmazása
Hozzárendelt feladatok:
- Ellenırzi a biztonságtechnikai eszközök mőködıképességét
- Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tőzvédelmi
szabályok betartásával
- Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
- Mőködteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
- Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
- Szelektíven győjti és tárolja a hulladékokat
- Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
- Használja az egyéni és kollektív védıeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Gépek biztonságtechnikája
- C típus Védıeszközök fajtái
- B típus Tőzoltó készülékek mőködése
- D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai
- D típus Hulladékkezelési elıírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 5. szint Védıeszközök használata
- 4. szint Tőzoltó készülékek használata
- 4. szint Tőz- és balesetmegelızési jelképek, színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Ellenırzı képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Helyzetfelismerés Megbízhatóság
- Felelısségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Irányíthatóság
- Segítıkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Csoportos helyzetgyakorlat 40%
- Mőveletek gyakorlása 30%
- Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelı tanmőhely
Képzési idı:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei.
Védıeszközök ellenırzése és használata.
Teendık vészhelyzetben. Elsısegélynyújtás. Tőzoltó készülékek használata.
Vagyonvédelem
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Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyőjtés

2. TANANYAGEGYSÉG

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem

Minıségbiztosí
tás

gyakorlati

221st/2.0/1088
-07

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
összes

sza

221st/2.1/108807

0

72

0

sza
sza
sza
sza

221st/2.2/1088-07
221st/2.3/1088-07
221st/2.4/1088-07
221st/2.5/1088-07

18
0
18
0

0
0
0
6

0
12
0
0

jellege

azonosítója

126

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Szálas anyagok és textíliák minıségi követelményei
Hozzárendelt feladatok:
- A technológiai elıírásnak megfelelı anyagokat kiválaszt
- Ellenırzi az alapanyag, félkész- és késztermék minıségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- D típus Alapanyagok fajtái, jellemzıi
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
- Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel 20%
- Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
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Képzési idı:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szálas anyagok jellemzıi. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nem
szıtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Bırök és mőbırök minıségei
Hozzárendelt feladatok:
- A technológiai elıírásnak megfelelı anyagokat kiválaszt
- Ellenırzi az alapanyag, félkész- és késztermék minıségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- D típus Alapanyagok fajtái, jellemzıi
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
- Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel 20%
- Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagismeret szaktanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bırfajták jellemzıi. Mőbırök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek,
segédanyagok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Minıség-ellenırzés
Hozzárendelt feladatok:
- Ellenırzi az alapanyag, félkész- és késztermék minıségét
- Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
- Érvényesíti a minıségi visszacsatolásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Félkész- és késztermékek minıségi követelményei
- C típus Minıségbiztosítás, minıségellenırzés szerepe, jelentısége
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
- Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minıség-ellenırzés és a minıségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körő
minıségszabályozás.
Gyártásközi ellenırzés és tömegcikk-átvételi ellenırzés a könnyőiparban.
Minıségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.4/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Minıségbiztosítási dokumentumok
Hozzárendelt feladatok:
- Azonosítóval látja el a terméket
- Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minıséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- C típus Minıségbiztosítás, minıségellenırzés szerepe, jelentısége
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
- Válaszadás írásban mondatszintő kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minıségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések,
bizonylatok.
5. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója: 221st/2.5/1088-06
A tananyagelem megnevezése: Mérés-értékelés
Hozzárendelt feladatok:
- Ellenırzi az alapanyag, félkész- és késztermék minıségét
- Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
- Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minıséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- D típus Alapanyagok fajtái, jellemzıi
- C típus Félkész- és késztermékek minıségi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 2. szint Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
- 4. szint Egyszerő mérıeszközök használata
- 2. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Ellenırzı képesség
- Körültekintés, elıvigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Megbízhatóság
- Felelısségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
- Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
- Technológiai minták elemzésee 20%
- Anyagminták azonosítása 30%
- Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Képzési idı:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai
jellemzıinek vizsgálata. Adatgyőjtés termelı berendezésekrıl.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Testméretek a ruha szerkesztéséhez
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz
- Modellrajzot készít, vagy modellt választ
- Meghatározza a szerkesztési méreteket
- Alkalmazza a levett méreteket
- Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
- Alapmintát készít
- Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelı igényének
megfelelıen
- Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
- B típus Alkalmazott mőszaki ábrázolások fajtái
- B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
- C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
- 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
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- Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Önállóság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idı:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései.
Méretkutatás és testméret szabvány.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Ruha alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz
- Modellrajzot készít, vagy modellt választ
- Meghatározza a szerkesztési méreteket
- Alkalmazza a levett méreteket
- Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
- Alapmintát készít
- Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,illetve a megrendelı igényének
megfelelıen
- Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
- B típus Alkalmazott mőszaki ábrázolások fajtái
- B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
- C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
- 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Önállóság
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- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Szabásrajz készítése leírásból 60%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idı:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( nıi szoknya, nadrág, ruha,
blúz, férfinadrág, zakó, ing)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Modellezés
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz
- Modellrajzot készít, vagy modellt választ
- Meghatározza a szerkesztési méreteket
- Alkalmazza a levett méreteket
- Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
- Alapmintát készít
- Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelı igényének
megfelelıen
- Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
- B típus Alkalmazott mőszaki ábrázolások fajtái
- B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
- C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
- 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Önállóság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: 763

Tanulói tevékenységformák:
- Szabásrajz készítése leírásból 30%
- Modellrajz készítése 30%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idı:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Kisalkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz
- Modellrajzot készít, vagy modellt választ
- Meghatározza a szerkesztési méreteket
- Alkalmazza a levett méreteket
- Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
- Alapszabásmintát készít
- Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,
- illetve a megrendelı igényének megfelelıen
- Szabásmintát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
- B típus Alkalmazott mőszaki ábrázolások fajtái
- B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
- C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
- 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Kreativitás, ötletgazdagság
- Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Önállóság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
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-

Szabásrajz készítése leírásból 30%
Modellrajz készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idı:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsebek, kézelık, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Szabásminta kialakítása
Hozzárendelt feladatok:
- A szabásmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelı igényének
megfelelıen
- Szabásmintát készít
- Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése
- B típus Alkalmazott mőszaki ábrázolások fajtái
- B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
- C típus Modellezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
- 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Önállóság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Szabásrajz készítése leírásból 20%
- Modellrajz készítés 30%
- Szériázás. 10%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Ruhaipari szaktanterem
Képzési idı:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapminta átalakítása a normáltól eltérı
áthelyezése.

testalkatokra.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Terítékrajz készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Terítékrajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- C típus Szabásminta felfektetés módjai
- B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Kontroll (ellenırzıképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Tapintás
- Látás
- Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Terítékrajz készítése 80%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési módok összefüggései. Szériázás.
Szabásminta készítése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatok:
Meghatározza az anyagszükségletet
- Alap, kellék, segédanyagokat ellenırzi
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- C típus Szabásminta felfektetés módjai
- B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Elemi számolási készség
- 3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Kontroll (ellenırzıképesség)
- Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Tapintás
- Látás
- Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
- Technológiai minták elemzése30%
- Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken
alkalmazott jelölések.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Mőszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
- Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzıit (öltéssőrőség, varrás- és
hajtásszélességek, tőzésszélességek stb.)
- Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján
- Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol
- Mőszaki dokumentációt készít a termékrıl
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mőveleti utasítások felépítése, szerepe
- B típus Varrások alaki- és méretjellemzıi
- B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzıi
- A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési elıírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
- 2. szint Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése
- 4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Tervezési képesség
- Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Döntésképesség
- Pontosság
- Szervezıkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Tömör fogalmazás készsége
- Közérthetıség
- Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
- Információk önálló rendszerezése 40%
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
- Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
főtıanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák.
4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója: 221st/2.4/1319-06
A tananyagelem megnevezése: Technológiai tervezés
Hozzárendelt feladatok:
- Gépet, eszközt választ a technológiához
- A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és
ellenırzi
- Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyag fajtánként
- Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzıit (öltéssőrőség, varrás- és
hajtásszélességek, tőzésszélességek stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Varrások alaki- és méretjellemzıi
- B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzıi
- A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési elıírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Szegıvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Gyakorlatias feladatértelmezés
- Rendszerben való gondolkodás
- Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Döntésképesség
- Pontosság
- Szervezıkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Technológiai próbák végzése 40%
- Technológiai minták elemzése 30%
- Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzıi, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetıségek.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Divatrajzok és szabásminták
Hozzárendelt feladatok:
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
- Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
- B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítésee 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzıi, szabásminták
technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása

másolás,

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Mőszakirajz-készítés alapjai
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Konszenzuskészség
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
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12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott mőszaki ismeretek.
Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz ( díszítések, szemmértékfejlesztı
gyakorlatok)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Testalkatok jellemzıi
Hozzárendelt feladatok:
- Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Méretvétel különféle textiltermékekhez
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Konszenzuskészség
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretkutatás és testméret szabvány. Testalkat és testtartás típusok. Középarányos
nıies férfi alkat. A csecsemı és gyermek testalkatcsoportok jellemzıi. Méretvétel a
különbözı testalkatokon Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal. Testméreten
felüli bıvítések (kényelmi-, divat, és technológiai megoldások különbözı anyag
típusokra

4. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Nıi szoknya szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Nıi nadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Nıi ruha és blúz szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: 774

Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nıi ruha és nıi blúz minta kivétele, méretre alakítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Férfiing szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Férfinadrág szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
- Pontosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/1.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Férfizakó szabásmintái
Hozzárendelt feladatok:
- Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket
- Másolja és kivágja a szabásmintát
- Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Mérettáblázatok, méretjelölések
- C típus Szabásminta másolása, kivágása
- C típus Felfektetés, szabás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák:
- Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Szabásrajz készítése leírásból 10%
- Szabásrajz kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok felismerése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Szabászati eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:

777

- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
- 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Problémamegoldás, hibaelhárítás
- Kontroll (ellenırzıképesség)
- Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Tapintás
- Látás
- Szaglás
- Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
- Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
- Mőszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
- Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
- Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei. Szabás szerszámai, készülékei, gépei.
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fı részeinek ismertetése,
mőködési elve, állítási lehetısége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai
berendezései, karbantartása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Problémamegoldás, hibaelhárítás
- Kontroll (ellenırzıképesség)
- Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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-

Tapintás
Látás
Szaglás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
- Mőszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
- Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
- Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasalók, vasaló berendezések, gızölı bábuk. Ragasztó berendezések, ragasztóprések
Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fı részeinek
megismerése, mőködési elve, állítási lehetısége, alkalmazási területe,
biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Szegıvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Problémamegoldás, hibaelhárítás
- Kontroll (ellenırzıképesség)
- Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Tapintás
- Látás
- Szaglás
- Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
- Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
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- Mőszaki rajz elemzése, hibakeresés 30%
- Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20%
- Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanmőhely
Képzési idı:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképzı eszközök. Alap- és módosított
öltéső varrógépek. Varrógépekre szerelhetı készülékek. Modell vagy ábra alapján az
eszközök, gépek, berendezések fı részeinek megismerése, mőködési elve, állítási
lehetısége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása.
7. TANANYAGEGYSÉG
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.1/1321-06
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A tananyagelem megnevezése: Vasalástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab
alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vasalás célja. Textilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai
tényezıi. A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, mőveletei A vasalás
minıségi követelményei.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Ragasztás technológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezıi. A ragasztás technológia
folyamata. A ragasztóanyagok és ragasztó bevonatos textíliák fajtái és jellemzıik.
Technológiai megoldások és minıségi követelmények.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Varrástechnológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
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- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzıi.
Az öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minıségi követelményei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Elejekészítések
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bıségráncok, szegık, piék. Végig- és
félig nyitott elejeszélek.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221/3.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Lépéshasítékok és hajtások
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Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egy oldalra vasalt hajtások.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Húzózár bevarrás módjai
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzózár. Szétnyitható húzózár beállítása.
Takart húzózár bevarrása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.7/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Övpánt készítése és felvarrás módjai
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy és két részbıl szabott övpántok készítése és felvarrása.
8. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója: 221st/3.8/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Ujja készítések
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ujja hasítékok fajtái. Kézelık készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés.
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.9/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Ujja bevarrások módjai
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat

786

- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyitott ujja bevarrás. Zárt ujja bevarrás. Ujja kör elrendezése.
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.10/1321-06
A tananyagelem megnevezése: A nyakkör eldolgozásai
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
- Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing,
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bubi, álló, sál, kihajtós).
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.11/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Zsebek készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab
alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek.
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/3.12/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Mőszaki leírás tartalma
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
- Gyártmányrajz értelmezése 50%
- Gyártmányrajz készítése leírásból 20%
- Gyártmányrajz kiegészítése 15%
- Leírás készítése 15%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése,
összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzıi, mérettáblázatok,
fonalirány és toldási lehetıségek, készítésének idıpontja,a készítı megnevezése
8. TANANYAGEGYSÉG
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Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát eztaz idıt a képzési idıbıl a gyakorlatra fordított idıként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.1/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Vasalás mőveletei
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
- Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elıkészítı vasalási mőveletek (beavató, simító, formázó). Gyártásközi vasalási
mőveletek ( varrások szétvasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása,
formázóvarrás vasalása).
Befejezı vasalási mőveletek ( készrevasalás, fénytelenítı vasalás).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.2/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Ragasztás mőveletei
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
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Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
- Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hıragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. Ragasztó bevonatos
közbélés használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.3/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Kézi öltések készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
88 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítı öltések. Gomblyukak. Gomb és
kapocsfelvarrások.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.4/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Egyszerő varrástípusok készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab
alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
- 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Szegıvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
- Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
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- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
110 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összevarrás, széttőzés, fél francia- és franciavarrás, lapos varrás, széltőzés,
szegıvarrások (behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.5/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Kisalkatrészek készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
- 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Szegıvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
- Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
156 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Akasztó, övtartó, gomboló pántok, gomblyukak, övek. Zsebfedık, kézelık. Ujja
készítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépızár-bevarrások.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 221st/4.6/1321-06
A tananyagelem megnevezése: Termékgyártás mőszaki dokumentáció alapján
Hozzárendelt feladatok:
- Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretek:
- B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
- 5. szint Munka-, tőz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
- 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
- 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Szegıvarrógépek kezelési készsége
- 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége
- 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
- Logikus gondolkodás
- Módszeres munkavégzés
- Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
- Felelısségtudat
- Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
- Kapcsolatfenntartó készség
- Konszenzuskészség
- Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
- Mőveletek gyakorlása 40%
- Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
- Gyártmányrajz értelmezése 10%
- Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Ruhaipari tanmőhely
Tanmőhely
Képzési idı:
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása
dokumentáció és/vagy mintadarab alapján
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A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele iskolai rendszerő szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1088-06 Biztonságos és minıségi munkavégzés a könnyőiparban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Minıségbiztosítás, minıség-ellenırzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak
bemutatása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tőzvédelmi elıírások ismertetése és alkalmazása a
könnyőiparban
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1319-06 Ruhaipari gyártmánytervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkesztés, modellezés
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mőszaki leírás, technológiai tervezés
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
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írásbeli
Idıtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1321-06 Textiltermékek összeállítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Termék összeállítás szabott alkatrészekbıl
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú, Textiltermék-összeállító megnevezéső részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 70
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai
20/2007.(V.21.) SZMM rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjérıl 5.§ (4)
A sajátos nevelési igényő vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a
vizsgabizottság döntése alapján eltérı vizsgatevékenységgel, illetve idıtartammal is
teljesíthetı. A vizsgabizottság a döntésérıl határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni.
Tanulásban akadályozottak számára – a hatályos rendelkezések szerint – társuló
részképesség-zavar esetén az írásbeli vizsgarész szóbeli feladatmegoldás útján is teljesíthetı.
Tanulásban akadályozott vizsgázónak indokolt esetben a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek
teljesítésére hosszabb idıtartam engedélyezhetı. Különösen jelentıs a vizsgahelyzet
megfelelı körülményeinek biztosítása (nyugodt légkör, ösztönzı hangulat, megfelelı
kérdezı-tanár jelenléte).
A tanulásban akadályozott tanulók esetében az egyenletes vizsgaterhelés indokolt. Ezért
amennyiben a modulok óraterve arra módot ad, az egyes modulzáró vizsgák letétele a képzési
idı során, közvetlenül az adott modul kompetenciáinak megszerzését követıen ajánlott. Így a
szakmai vizsgán már csak a ráépülı modulok vizsgarészeit kell letenni. Ez fokozottan igaz a
nagyszámú vizsgarész-követelményt tartalmazó szakképesítések esetében.
Az adaptált központi program alkalmazása
A Textiltermék-összeállító szakképesítés adaptált központi program a tanulásban akadályozott
fiatalok iskolai rendszerő szakmai képzéséhez készült. .
A tanulásban akadályozott tanulók számára elsısorban a gyakorlatigényes, alacsonyabb szintő
(iskolai végzettséghez nem kötött), alapiskolai végzettségre épülı vagy tíz évfolyamra épülı
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szakképesítések elsajátításának eredményessége valószínősíthetı. E tekintetben a
szakképesítés több lehetıséget is tartogat a tanulásban akadályozottak számára.
A program jellemzıi
A program a 33 542 05 0100 21 04 azonosító számú, Textiltermék-összeállító megnevezéső
rész-szakképesítés központi program adaptációja, mely az SNI tanulók e célcsoportja sajátos
nevelési igényeiknek megfelelı feltételek beépítésével kiegészített rehabilitációs program.
Az alapprogramnak megfelelıen kompetencia alapú, moduláris szerkezető, a tanulásban
akadályozott (fogyatékossággal élı) tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen
gyakorlatba ágyazott, személyiségközpontú, fejlesztı jellegő program.
Az adaptált központi program speciális elemei:
- a képzési idı kiterjesztése 1 tanévrıl 2 tanévre
- a sajátos nevelési igénynek megfelelı, pozitív diszkriminációt biztosító feltételek
beépítése (személyi, tárgyi feltételek, képzés szerkezete, vizsga)
- a központi program képzési szerkezetének módosítása, azaz
- a szakmai tananyag (a képzési folyamat teljes tartalma) átrendezése a kiterjesztett
képzési idıkeretnek megfelelıen,
- a szakmai alapozás 2 évre való kiterjesztése, a szakmai alapozó tananyagegységek,
tananyagelemek óraszámának módosítása
- javaslatok a szabad sáv idıkeretének felhasználására:
- javaslat a szakmai kompetenciák kialakítását erısítı közismereti tantárgyakra
- javaslatok a rehabilitációt szolgáló (fejlesztést, munkába állást, az önálló életvitelt)
tananyagegységekre,
- a tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák teljes körő megszerzéséhez
tananyagegységekhez, esetenként tananyagelemekhez az SNI tanulók képzésében
eredményesen alkalmazható képzési jelleg, képzési helyszín, tanulói munkaformák
beépítése.
A sajátos nevelési igényő (SNI), tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási
tevékenységet nehezítı tényezık
Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség
hiányosságai, fejlıdési zavara következtében tartósan feltőnıen nehezen tanulnak.
A tanulásban való akadályozottság kialakulása több tényezıre vezethetı vissza. Ezen adaptált
program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai felkészítéséhez készült,
akiknél a tanulásban való akadályozottság alapvetıen a központi idegrendszer enyhe,
különféle eredető, örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy
funkciózavarával függ össze.
A tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) megállapítását a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex
vizsgálatok alapján.
Szakértıi véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés
irányait.
A tanulásban akadályozottak csoportján belül rendkívül változatos eltérések tapasztalhatók.
A tanulóknál jelentıs különbségek mutatkoznak: a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók
jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínőségében, pszichikus funkciók érintettségében
(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet,
viselkedés, magatartás, cselekvés, stb.), a fejlıdés ütemében, a fejlesztés várható
eredményében.
A tanulásban akadályozott tanulók iskolai tanulásának eredményességét akadályozzák a
tanulási helyzetekben (eltérı mértékben és egyedi kombinációban) megmutatkozó jellemzıik:
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a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció gyengeség, a bonyolultabb
gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, a szociális alkalmazkodás fejlıdésének eltérései,
valamint a tanulási képességek különbözı fejlıdési zavarai.
A tanulásban akadályozott tanulók képzése során számolni kell a tanulási-tanítási
tevékenységet változó mértékben és variációban elıforduló nehezítı tényezıkkel:
- a tanulási és a munkavégzési motiváció gyengesége,
- a kognitív képességek zavara (a figyelem szőkebb terjedelme, szétszórtsága; az
emlékezet szőkebb terjedelme, a bevésés-felidézés gyengeségei; az elvont
gondolkodás gyengeségei),
- a személyiség-fejlettség alacsonyabb szintje (önállótlanság, ingerlékenység vagy
zárkózottság, befolyásolhatóság),
- a szociális érzékenység gyengesége (kommunikációs zavarok; kapcsolatteremtési
és kapcsolattartási képesség fejletlensége),
- egyéb társuló problémák (egészségügyi, szociális és magatartási zavarok)
A tanulásban való akadályozottságból fakadó pedagógiai jellemzık:
- speciális nevelési igény,
- fejlesztés a többségi iskola átlagos feltételei között nem biztosítható,
- külön segítségadás nélkül akadályozott tanulási folyamat,
- speciális nevelési igény kielégítéséhez, eredményes tanulási-tanítási
tevékenységhez pedagógiai többlet-szolgáltatások, egyéni gyógypedagógiai
megsegítés szükséges.
Az SNI gyermekek, tanulók egyénre szabott, folyamatos fejlesztésük attól is függ, hogy
milyen egyéb társuló egészségügyi, érzékszervi, mozgási, beszédfejlıdési rendellenesség,
magatartászavar kapcsolódik a fogyatékosságukhoz.
A nevelést-oktatást meghatározó jellemzık miatt a hosszú fejlesztési folyamatban az aktuális
igényeknek megfelelıen kell módosulnia:
- az ismeretek tartalmának és mélységének,
- a tevékenységformáknak,
- az alkalmazott módszereknek, a tanítás szervezeti kereteinek (osztály, csoport,
egyéni),
- a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének.
A tanulásban akadályozott fiatalok iskolai rendszerben a speciális nevelés-oktatás során az
alapismeretek elsajátításának folyamatában képességeik fejlesztése, korrekciója útján,
személyiségük fejlettségi szintje alapján válnak alkalmassá a szakképzésbe való
bekapcsolódásra.
Módszertani ajánlások
A képzés bevezetése, eredményessége kellı elıkészítést igényel. A képzést bevezetni
szándékozóknak rendelkezniük kell a tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési
igényének megfelelı alapvetı speciális képzési feltételekkel.
A pedagógus - a tanulásban akadályozottak tanára, oktatója - szerepe, a tanulókra gyakorolt
hatása igen jelentıs tényezı a képzés eredményességében. A tanulásban akadályozott tanulók
többségére jellemzı az általuk elismert felnıtt elfogadása, a példakövetés. A feltételek
sorában kiemelkedı jelentıségő, hogy emberi tulajdonságaikban elismert képzık alapvetı
gyógypedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkezve, azt alkalmazva vegyenek részt
a nevelés–oktatás-képzés folyamatában.
A képzıktıl elvárt szemlélet és kompetenciák
A pedagógiai szemlélet jellemzıje a tanulóközpontúság, nevelésfilozófiai elemei: empátia,
tolerancia, nyitottság, elıítélet mentes hozzáállás, elfogadó attitőd, pozitív értékrend.
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Kompetencia területek:
- szakmai tapasztalat, felkészültség, alapvetı gyógypedagógiai ismeretekkel
- a pedagógushivatás iránti elkötelezettség, kitartás
- tanulási és fejlıdési készség
- elmélet és gyakorlat egységében való gondolkodás
- csoportban való együttmőködés
- személyközpontú pedagógiai megközelítés
- kommunikációs készség, motivációs képesség

A tanulók felkészítése a képzésbe való belépésre, beiskolázás
A Textiltermék-összeállító rész-szakképesítésre való beiskolázásnál nagy szerepe van a
pályairányítók (elsısorban a pedagógusok) körültekintı eljárásának. Már a szakképesítés
megválasztása a tanuló kompetenciáinak, személyiségének alapos ismeretében, a szakma
elsajátításához szükséges alapismeretek átadásával, további életút lehetıségek
feltérképezésével lehetséges. A szakma választásánál a szakmai alkalmasság mellett
tanulásban akadályozottak esetében javasolt a pályaalkalmasság körben járása, az
egészségügyi alkalmasságnak való feltétlen megfelelés.
A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 3. számú melléklete
tartalmazza az építészeti szakmacsoport bementi kompetenciáit modulokba rendezve. Ennek
ismerete és alapul vétele elengedhetetlen a szakképesítésre beiskolázás során. (Lásd. 2. számú
Melléklet). A szakmatanulásra való felkészítés iskolai szakaszaiban (elıkészítés és alapozás)
kiemelt feladat e kompetenciák fejlesztése.
A szakképzı intézmény megválasztásánál, amennyiben több lehetıség adódik egyénileg
szükséges mérlegelni az integrált vagy szegregált képzésbe való irányítást. Ez függ egyénileg
a tanulóktól (bemeneti kompetenciák, szakmai elıkészítés-szakmai alapozásban való
részvétel), valamint a képzı intézményben folyó szakmai munkától (minıség, SNI tanulók
fogadásához való felkészültség, speciális feltételek megléte stb.).
A szakmai elıkészítés alapozás nélkül, alapismeretei hiánnyal, készségek gyengébb voltával a
képzésbe lépı tanulók számára legalábbis az 1. szakképzési évfolyamon szükséges a
hiánypótlás, felzárkóztatás, az intenzívebb fejlesztés.
A képzés szervezésének lehetıségei
A 2 éves képzési idıvel tervezett adaptált központi program modulrendszerő,
tevékenységközpontú, amelynek alapján az iskola sajátosságainak, személyi és tárgyi
feltételeinek figyelembe vételével alakítja ki helyi szakmai programját, (természetesen a
kötelezı elemek betartásával).
A képzési idı kiterjesztése
A képzési idı 2 tanévre történı kiterjesztését a tanulók tanulásban akadályozottsága
(fogyatékossága) indokolja. A szakmai alapozás 1 éves idıkerete szolgálja a felzárkóztatás és
a biztos alapok elsajátításának lehetıségét.
A képzési idı megnövelése lehetıséget ad:
- a tananyag feldolgozásban a tanulócsoport, a tanuló sajátos igényeinek megfelelı
idıráfordítás biztosítására. (általában a modulok magasabb óraszámban történı feldolgozásra,
a tananyagegységek közötti, valamint a tananyagegységen belül a tananyagelemekre tervezett
óraszámok átcsoportosításával a nehezebben elsajátítható – pl. elméletigényes vagy
hangsúlyozott – tananyagtartalomra fordítható óraszám emelésére.),
- speciális pedagógiai feladatok ellátásához szükséges többlet idı biztosítására.
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A képzés szerkezete - képzési tartalom
A közismereti tananyagtartalmak
A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
többszörösen módosított rendelet elıírása lapján a speciális szakiskola valamennyi
évfolyamán lehetıség van heti 6 óra közismeret oktatására.
Az adaptált központi programban beépített kötelezı közismereti tantárgyak:
- Osztályfınöki óra
- Testnevelés és sport
A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az
Anyanyelv/Kommunikáció/Szakmai kommunikáció és a Matematikai ismeretek/Szakmai
számítások beépítése a kötelezı tantárgyak körébe
A rendeletileg elıírt évi 10 óra Egészségnevelés ismeretanyag feldolgozása történhet külön
tantárgyként (bıvített tananyagtartalommal), vagy az Osztályfınöki óra illetve a Társadalmi
ismeretek és életvitel tantárgyak témáiként, de a kötelezı habilitációs óraszám terhére
szervezett tanórai foglalkozás (kibıvített tananyagtartalommal) során is.
A kötelezı szakmai tananyagegységek
A képzés elsı szakaszában a tanulók elızetes iskoláztatása, eltérı fejlettségi szintje indokolja
a szakmai alapképzés tananyagegységei körében az alapozást jelentı szakmai ismeretek,
kompetenciák elsajátításának, megerısítésének biztosítását, ezen tananyagegységekre
fordítható idı megnövelésével.
A tanulási akadályozottságból fakadóan indokolt a szakmai tananyagegységek idıkeretének
kiterjesztése, amivel csaknem valamennyi tananyagegység esetében javaslatot tettünk. A
sajátos nevelési igénynek megfelelıen javasolt a tanulást megsegítı tevékenységformák
elıtérbe helyezése (irányított, kiscsoportos, elméletigényes gyakorlat), a tevékenységbe
ágyazott, közvetlen tapasztalatokon alapuló ismeretelsajátítást, tantárgyi koncentrációt segítı
képzési helyszínek (oktatókabinet, egyéb helyszínek) beépítése.
A tanulásban akadályozott tanulók képzésének tevékenység-centrikus jellegének biztosítása
az elméleti jellegő tananyagegységek feldolgozása során is elengedhetetlen, ez indokolta az
elméletigényes gyakorlat magasabb óraszámának tervezését.
A szabad sáv (20%) tervezése
A szabad sáv biztosítja nemcsak a tanulók helyi igényének megfelelı tananyagtartalom
elrendezés, tananyagbıvítés (eltérı és új tananyagelemek, egységek kialakítása pótlás,
felzárkóztatás, fejlesztés céljából) lehetıségét, de alapul szolgál a tananyagegységek
feldolgozására javasolt óraszámok módosítására is (óraszám átcsoportosítás, óraszám emelés
egyes tananyagelemhez).
A szabad sáv (20%) terhére az iskola helyi szakmai programjába ajánlott közismereti,
szakmai tantárgyak, tananyagegységek, programok:
- Egészséges életmódra nevelés speciális szakiskolai program
- Társadalmi és életviteli ismeretek speciális szakiskolai program
- Matematika/ Szakmai számítások
- Anyanyelv/ Kommunikáció/ Szakmai kommunikáció
- Szakmai idegen nyelv
- Számítástechnikai alapismeretek/Alkalmazott számítástechnika
- Munkába állást segítı ismeretek és gyakorlatok
- Az iskola helyi közismereti és szakmai tantárgyi programjai, tananyagegységei
A szabad sáv terhére a tanulásban akadályozottak számára készült adaptált programban
tervezett modulok, tantárgyak (Társadalmi és életviteli ismeretek, Munkába állást segítı

800

ismeretek és gyakorlatok) kiemelten a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák
kialakítását, erısítését szolgálják.
A nem kötelezı tanórai foglalkozások
A nem kötelezı tanórai foglalkozások a tanulók érdeklıdése és igénye szerint szervezhetık.
E törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhetı a felzárkóztatás,
tehetséggondozás, speciális és kiegészítı ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás.
A tanulásban akadályozott tanulók képzésében alkalmazott módszerek
A tanulási-tanítási tevékenységet segítı tényezık
A tanulók tanulási nehézségei, tanulási akadályozottsága a tanítási-tanulási folyamatot
nehezítı tényezı, melyet a nem megfelelı didaktikai-metodikai elemek még súlyosbítanak. A
megfelelı tanítási-tanulási helyzet megteremtésében a pedagógus szerepe a
tanulásszervezéstıl, a tananyag megválasztáson, az alkalmazott eljárásokon, módszereken,
eszközökön át mindvégig elsıdleges.
A tanulásban akadályozott tanulók esetében alapvetıen figyelembe veendı, hogy a
habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos és szakaszos pedagógiai
diagnosztizálás. Ennek alapján történik a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások,
terápiás eszközök tervezése (megelızhetı a további másodlagos tünetek kialakulása).
A képzés indításakor elsıdleges feladat a tanulók fejlettségi szintjének felmérése, melynek
alapján a meglévı, jó képességekre alapozva, a hiányokat korrigálva kell megtervezni a
képzést.
A képzés kezdeti szakaszában – különösen integrált vagy közvetlenül más intézménybıl a
speciális szakiskola szakképzı évfolyamára érkezı tanulók esetében - javasolt, hogy az elsı
2-3 hetet a tanulók a csoporttársaikkal, az osztályfınök és a fejlesztı team tagjaival együtt
töltsék el az iskolában.
Ezen idıszak lehetıséget ad:
- a képzéshez szükséges ismeretbeli hiányosságok felmérésére, az egyéni fejlesztés
szükségességének és lehetıségeinek megítélésére, megtervezésére,
- az esetleges egészségügyi, szociális problémák megismerésére, a szükséges ellátások
megszervezésének beindítására,
- az adaptációs tréningek (melyek erre az idıszakra szervezıdnek szakemberek
részvételével, külön program alapján) megtartására.
Ezen tréningek célja a kölcsönös ismerkedés (új környezet, életrend, társak, képzı team),
melynek során már formálódik az alkotó közösség, melyben a mindenki számára komoly
munkát jelentıprogram eredményesen megvalósulhat.
A tanítás – tanulás eredményessége érdekében követendı általános szempontok:
- a képzés indításánál az iskolai elıképzettségbıl fakadó, a szakma elsajátításához
szükséges közismereti tantárgyi ismeretek intenzív formában történı pótlása;
- a tanuláshoz, a munkához főzıdı pozitív motiváció megteremtése, majd megerısítése,
megtartása,
- a képzés fejlesztı jellegének biztosítása
- speciális pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása,
- az ismeretek kis lépésekben történı, a fokozatosság, a szemléletesség és a tantárgyi
koncentráció szerinti feldolgozása,
- az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott, tevékenykedtetés útján való elsajátítása,
- az új ismereteknek a már tanult ismeretekhez kapcsolása, az alapvetı ismeretek
folyamatos felidézésével,
- az ismeretek rögzítése többszöri, visszatérı ismétlés, gyakorlás útján,
- a hiányzó ismeretek pótlása, gyengébb ismeretek megerısítése,
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- a lényeges elemek kiemelése, ok-okozati összefüggések megértetése, rész-egész-rész
viszonyának bemutatása,
- a kognitív képességek folyamatos erısítése,
- a tanulás tanítása (a tanulók tanulási szokásait - az esetleges beidegzett rossz
szokások leépítése, egyénileg az eredményes tanulást biztosító tanulási módszerek
elsajátíttatása),
- a gyakorlati foglalkozásokon az elméleti ismeretek megalapozása, megerısítése; a
munkafolyamatok kisebb részekre tagolással történı elsajátítása, a mőveletek
sorrendiségének megtartásával; munkavédelmi, baleset-megelızési, higiéniai
ismeretek folyamatos alkalmazásával, az elıírások betartásának megkövetelésével
preventív szemlélető pontos, megbízható munkavégzésre szoktatás.
- a vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák, az ezekhez rendelt
tananyagtartalmak
hangsúlyozott
megjelenítés
(vizsgatréningek
beépítése,
vizsgahelyzetben való megfelelés – teljesítményképes tudás produkálásának
igényével).
A tanulási folyamat megsegítése, a tanulási akadályozottság csökkentése, oldása, a
rehabilitációs célok megvalósítása valamennyi képzı feladata.
A tanulók tanulási tevékenységére kiterjedı felmérések elvégzése alapján (a tanulást
megalapozó képességek fejlettségi szintje, zavara, tanulási mód, szokások stb.) a tanulást
segítı tényezık tudatos alkalmazásával kell felkészíteni tanulóinkat a hatékony tanulási
tevékenységekre.
A legfontosabb tanulást segítı tényezık:
- az iskola, a gyakorlati képzıhely pozitív emocionális klímájának biztosítása,
- tanulóbarát oktatásszervezés, melyben a tanulás-tanítás folyamatát a tanulók
sajátosságainak
- (fejlettségi szint, terhelhetıség, testi-lelki állapot, tantárgyakban mutatott elırehaladás,
érdeklıdés) figyelembe- vételével szervezzük meg,
- a tanulók kellı motiváltsága a tanulási helyzetekhez megfelelı feltételek
megteremtése (nyugodt helyszín, tanulási segédeszközök biztosítása),
- a helyes tanulási szokások kialakítása, az egyénileg legmegfelelıbb tanulási
technikák, tanulási módszerek megválasztása, gyakorlása.
A helyesen megválasztott tanulási technikák alkalmazása megkönnyíti a tanulás folyamatát, a
tananyag elsajátítását és reprodukálását. Ezért a technikák tanítása a speciális alapiskolai
nevelés-oktatás ideje alatt is kiemelt feladat volt. Valamennyi tantárgy tananyagának
elsajátítása során szükséges feleleveníteni a megfelelı tanulási technikákat, segítséget adni
alkalmazásukhoz (tanórán, fejlesztı foglalkozásokon). A tanulás tanítása (a tanulók
felkészítése a hatékony tanulási tevékenységre) a szakmai program eredményes
megvalósításához alapvetıen szükséges.
Ellenırzés – értékelés
Az ellenırzés komplex módon, rendszeresen történjen. Ez alapul szolgál a hiányosságok
feltárásával, azok megszüntetését szolgáló egyéni és csoportos felzárkóztatásnak, a fejlesztés
megtervezésének. Az ellenırzést mindig kövesse értékelés, melynek pozitív irányultsága
segíti a kudarcélmények elkerülését.
A tanulási tevékenységben a tanulókat motiváló tényezıként alkalmazható:
- az elıre közölt ellenırzési és értékelési szempont,
- fokozatosság az ellenırzési módok alkalmazásában (szóbeli, írásos; különbözı
nehézségi fokú írásos felmérık),
- a humánus és igazságos értékrend következetes alkalmazása,
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- a feladatteljesítést közvetlenül követı, pozitív irányultságú, többnyire szóbeli
értékelés,
- a fejlıdés elismerése.
A tanulásban akadályozottak esetében különösen fontos a tanítás-tanulás folyamatában a
feladatok, az ismeretek megértésének folyamatos ellenırzése.
Az elméleti tudás vagy megértés ellenırzése történhet szóban vagy írásban. (Kezdetben az,
azonnali szóbeli visszacsatolással, majd fokozatosan egyre több írásos formában, különösen
azoknál a tananyagegységeknél, ahol írásbeli vizsgatevékenység van elıírva.)
A gyakorlati tevékenységek ellenırzése-értékelése komplex feladat, ami a manuális
tevékenységen (a munka eredményessége = produktum, munkaszervezés, idıbeosztás,
dokumentálás) túl kiterjed az elméleti ismeretek elsajátítására (gyakorlati alkalmazására). Ez
különösen az elméletigényes gyakorlati tananyagtartalmak esetében a gyakorlat manuális
részének ellenırzése mellett az elméleti ismeretek elsajátítására vonatkozóan feladatlapok,
tesztek, számítási feladatok útján történhet.
A produktum értékelésekor figyelembe kell venni az eszközök kezelésének szakszerőségét
(eszközhasználat) munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását, a gazdaságos
szemléletmód
érvényesülését. A tanulásban akadályozottak tanulási tevékenységének ösztönzése, az
értékelés az ötfokú skálán, érdemjeggyel történı módjánál tágabb értékelési módot igényel.
A modul tananyagmennyisége egyetlen egységet jelent, egyetlen érdemjegy írható a
dokumentumokba. A feldolgozás jellege és tartalma módszertanilag és órarendileg is
szükségszerően differenciált, ezért az érdemjegyek (heti, havi, illetve modulzáró, félévi, év
végi) „összetevıit” helyben kell szabályozni. A nevelési, fejlesztési feladatok sajátságos
értékelési szempontok megfogalmazását teszik szükségessé (csoportra, egyénre igazított, az
egyén fejlıdését megerısítı helyi követelményrendszer).
Az érdemjeggyel (osztályzattal) történı értékelés mellett a képzés folyamán mindvégig fontos
a szöveges értékelés, aminek igazodnia kell a tanulók eltérı adottságaihoz és egyéni fejlıdési
üteméhez. A szöveges értékelés felhívja a figyelmet a hibákra, hiányosságokra, kiemelve a
pozitívumokat megmutatja a további fejlıdés lehetıségeit (a tanuló számára és a fejlesztés
feladatokhoz).
A taneszköz-kiválasztás szempontjai

- tevékenység centrikus program, gyakorlatorientált, interaktív (tanulói közremőködés
és foglalkoztatás) jellegő,
- személyiségre irányuló, gyakoroltató célú (oktatókabinet, tanmőhely) szervezési
keretek
- sokoldalú szemléltetést biztosító eszközök és taneszközök
- szakmai kézikönyvek, enciklopédiák
- egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz speciális foglalkoztató terem
- képi látásmódon, élményeken alapuló – vizuális információhordozók, tanári
demonstrációs eszközök, audiovizuális, tankönyvek - taneszközök alkalmazása
A speciális szakiskolai tankönyv hiányában jelenlegi lehetıség a többségi szakmai
tankönyvek sorából választani. Integrált oktatás-szervezésben lévı tanulók esetén is
figyelembe veendık az alábbi, a tanulásban akadályozottak számára történı tankönyv
választás szempontjai (formai és tartalmi követelmények):
- színes, jó tördeléső, áttekinthetı, szellıs
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- könnyen olvasható, a lényeget tartalmazó, érthetı szöveg (megfelelı betőméret, rövid
egyszerő mondatok, lényeg kiemelések, szakmai kifejezések magyarázata,
összefoglalások)
- sok vizuális élmény (magyarázó és folyamatábrák, rajzok, fénykép)
- a szükséges minimális, didaktikai szempontból kifogástalan tananyagtartalom
- a szükséges minimális tananyagtartalomra épülı a gyakorlást, rögzítést szolgáló
változatos és fokozatos nehézségő feladatok
- elfogadható oldalszám
Fejlesztési feladatok
A képzés fejlesztı jellegének biztosítása a tanórai foglalkozások, kiegészítı programok során
valamennyi képzı és az egyéni igény szerint közremőködı egyéb szakemberek folyamatos,
együttes (teamben végzett) munkája eredményeként valósulhat meg. A speciális szakiskolák
pedagógiai programjai rendelkeznek fejlesztési tervvel, melyben a fejlesztés területei, céljai,
programjai stb. kidolgozottak.
A tanulásban akadályozott tanulók rendkívül heterogén összetételő csoport. Fejlesztésük is
egyénre szabott, személyiségközpontú. A képzésben a differenciált felkészítés, a csoportos és
egyéni foglalkozások (tanulást megalapozó képességek fejlesztése, tanulási zavarok terápiája)
segítségével érhetjük el a megfelelı fejlesztést. A speciális megsegítéshez a gyógypedagógus,
pszichológus,
fejlesztı
tanár
esetenként
más-más
szakember
véleményének
figyelembevételével készíti el a tanuló egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı programokat egyéni fejlesztési tervet.
A fejlesztési területek, kompetenciák
Azon túl, hogy fel kell készíteni a tanulókat az egész életen áttartó tanulásra a
tehetséggondozás is fontos feladat. Amennyiben az iskola a rész-szakképesítések képzésére
állt be, a magasabb szintő szakképesítés megszerzésére alkalmas tanulók kiválasztásáról,
felkészítésükrıl, esetleges átirányításukról gondoskodni kell.

Habilitáció - rehabilitáció
A képzésbıl való kilépés a legtöbb tanuló számára iskoláztatásuk befejezését és munkába
állásuk kezdetét is jelenti. A képzést végzık feladata a tanulók munkavállalóvá válásának
folyamatát maximálisan segíteni azáltal, hogy a szakmai tudás elsajátításával együtt képessé
teszik a tanulókat a megfelelı munkavégzı képességnek, tájékozottságnak,
viselkedéskultúrának birtokában a munkaerıpiacon való érvényesülésre.
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FESTİ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az adaptált központi program
- a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésrıl szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
- a gyermekek jogairól szóló 1991. LXIV. törvény (1989. november. 20. a New
Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29.
cikk),
- az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló módosított
2003. évi CXXV. tv.,
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998.
évi
- XXVI. (IV. 1.) törvény,
- az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat
valamint

- a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az
-

Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló
többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról,
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi
integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl szóló 8/2006.(III. 23.) OM
rendelet,
az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló
4/2002.(II. 26.) OM rendelet,
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló többször
módosított 243/2003.(XII. 17.) Kormány rendelet,
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.(V. 20.) OM rendelet és a módosító
1/2006.(VI. 29.) OKM rendelet,
a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
2/2005.(III. 1.) OM rendelet,
a nevelési intézmények mőködésérıl szóló többször módosított
11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet,
a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki
követelményeirıl szóló 19/2002.(V. 8.) OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007.
(V. 21.)
SZMM rendelet,
a 33 582 04 1000 00 00 Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet.

alapján készült.
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A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzı intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közremőködı gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési idıre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképzı intézmény fenntartója hagyja jóvá

2. A szakképesítés OKJ-ban szereplı és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 582 04 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Festı, mázoló és tapétázó
Szakképesítések köre:
Elágazások: nincsenek
Részszakképesítések:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

33 582 04 0100 21 01
Mázoló, lakkozó
33 582 04 0100 21 02
Plakátragasztó
33 582 04 0100 31 01
Szobafestı
33 582 04 0100 31 02
Tapétázó

Hozzárendelt FEOR szám:

7635

Szakképzési évfolyamok száma:

4

Elmélet aránya:

30 %

Gyakorlat aránya:

70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

van

Idıtartama (évben vagy félévben):

2 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetı, mikor:

szervezhetı
a második év végén

3. A képzés szervezésének feltételei
A szakképzést végzı köteles biztosítani a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók részére a
sajátos nevelési, képzési igénynek megfelelı feltételeket: az egyéni fejlesztéséhez a
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gyógypedagógiai támogatást, valamint a szükséges képzési tartalmak elsajátítását biztosító
speciális eszközöket, módszereket, programokat, munkaformákat.
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésrıl szóló, többször módosított 1993. évi
LXXVI. Törvény 17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkezı pedagógus és egyéb
szakember láthatja el.
A tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen a speciális képzés személyi feltételei:
- a szaktanároknak, a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett, a célcsoportnak
megfelelı speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel is rendelkezniük kell,
- a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs
feladatok ellátásához:
- szakirányú képesítéssel rendelkezı gyógypedagógiai tanár,
- egyéb szakirányú képzettséggel rendelkezı szakemberek
- a pedagógiai munkát segítı gyógypedagógiai asszisztens,
- a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása
érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint).
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia, saját
szaktanárai vagy együttmőködésben társ szakirányú képzı intézmény szakembereinek
bevonásával.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképzı iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzı
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– építési terület
– tanmőhely
– tanterem
– szaktanterem
– számítógép-terem
– természeti környezet
– gyakorlóterem
– termelı tanmőhely
– kisüzemi termelıhely
– építési terület

* A tanulásban akadályozott tanulók számára lehetıség van kiscsoportos formában illetve
egyénileg történı foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes gyakorlat
jellegő tananyagtartalom feldolgozását, a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati
felzárkóztatását).
A kötelezı egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs, a felzárkóztató egyéni
illetve
kiscsoportos foglalkozásokhoz:
- foglalkoztató terem, fejlesztı eszközökkel
A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek
megfelelı helyszínen történhet, megfelelı feltételekkel.
A Festı, mázoló és tapétázó4 szakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelményének VI.
fejezete tartalmazza a szakmai képzéshez szükséges minimális eszköz- és felszerelési
jegyzéket.
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A tanulásban akadályozott tanulók nevelésének, oktatásának, képzésének alapvetı
követelménye a fokozott, sokoldalú szemléltetés. Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási
célú helyiségek felszerelését ennek megfelelıen kell bıvíteni demonstrációs eszközökkel.
A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma,
illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelést.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerzıdés alapján, vagy részképzés esetén együttmőködési megállapodás alapján
végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes
területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzı iskola bevonásával – ellenırzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenırzési joga kiterjed a szakképzı iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenırzésére is.
4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének feltételei
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhetı a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetık a szakképzést elıkészítı évfolyam keretében

Vagy
Iskolai elıképzettség:

10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai elıképzettség:

-

Elıírt gyakorlat:

-

Elérhetı kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
(Javasolt, hogy a képzésbe való belépés – iskolarendszeren belüli képzés esetén –
tanulásban akadályozottak részére egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek
meglétével, egyéni elbírálás alapján történjen.
A Festı, mázoló és tapétázó szakma gyakorlása (tanulása) nagyobb fizikai és
idegrendszeri megterhelést jelent. A festékekkel, oldószerekkel, és adalékanyagokkal
való munka nagy odafigyelést és fokozott munkaegészségi, biztonsági elıírásokat
igényel, ezért javasolt a pályaalkalmasság, szakmai alkalmasság figyelembe vétele.
Már a pályaorientálásnál is figyelemmel kell lenni ezen követelményekre, a tanulásban
akadályozottsághoz társuló esetleges problémáikra (magatartászavar, allergia,
gyógyszerszedés, stb.).
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A komplex pályaalkalmassági vizsgálaton gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi
szempontok alapján véleményezik a tanuló alkalmasságát a képzésbe való belépésre.
A képzésbıl való kizáró ok meghatározása a komplex pálya- és szakmai alkalmassági
vizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint indokolt.)
5. A szakképesítés munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma 7635
FEOR megnevezése Festı és mázoló
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása:
Elıkészíti a munkafolyamatot
Különféle anyagú felületeket elıkészít
Alapozó festést végez
Elıkezeli a felületet megválasztott technikával
Felújítási munkát végez
Fest, mázol
Díszítı munkát végez
Tapétázik
Plakátot ragaszt
Elvégzi a befejezı munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez mőemléki épületen
6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai
készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tanulásban akadályozott tanulók esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek
– az egyéni igényeknek megfelelıen – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs
célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztı foglalkozások, szocializációs
programok segítik.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek
fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából
származó hátrányok csökkentésére irányul.
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7. A szakképesítés követelménymoduljai
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06
Építıipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
– Felméri a munkafeladat idıbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
– Anyagszükségletet számol
– Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökrıl, gépekrıl
– Ellenırzi a felhasználásra kerülı anyagokat
– Felvonul a megfelelı eszközökkel, munkaerıvel a munkaterületre
– Egyeztet a tervezıvel, a kivitelezésben résztvevı más szakmák képviselıivel, a
megrendelıvel
– Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
– Helyszíni méréseket végez
– Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
– A tervek alapján esetenként vázlatot készít
– Megelızı munkafolyamat produktumát ellenırzi
– Eszközeivel levonul a munkaterületrıl
– Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
– Összegyőjti és szakszerően tárolja a keletkezett hulladékot
– Anyagok, eszközök szakszerő tárolását biztosítja
– Munkakörének megfelelı naplót vezet
– Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tőz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
– Ellenırzi a munkavédelmi eszközöket
– Használja (biztosítja) az elıírt munkavédelmi eszközöket
– Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
– Betartja a sajátos munkabiztonsági elıírásokat
– Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezıket
– Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelıen intézkedik
– Teljesíti a mőemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, mőszaki
elıírások rá vonatkozó rendelkezéseit
– Megteszi a szükséges teendıket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
– Részt vesz a számlák összeállításában
Ismeretek:
Szakmai kompetenciák
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– C Anyagmennyiség-meghatározás
– C Rendelési dokumentumok
– C Szállítás
– C Munka megkezdésének feltételei
– B Munkaterület átadás-átvételének szabályai
– C Az elvégzett munka dokumentálása
– B Hulladékkezelés
– B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
– C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi elıírások
B Elsısegélynyújtás
B Tőzvédelem
A Tőzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
C Hatósági elıírások
A Védıruhák, védıfelszerelések használata
B Környezetvédelem
C Felmérés szabályai
C Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 1 Elemi szintő számítógéphasználat
– 3 Elemi számolási készség
– 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
– 3 Köznyelvi beszédkészség
– 4 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
– 4 Építészeti jelképek értelmezése
– 4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
– 5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
– Pontosság
– Precizitás
– Szervezıkészség
Társas kompetenciák:
– Interperszonális rugalmasság
– Segítıkészség
Módszerkompetenciák:
– Áttekintı képesség
– Rendszerezı képesség
– Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0875-06
Falfelületek elıkészítése, festése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Alapvakolat felületét javítja
– Gipszeléssel, mészhabarccsal javítja a felület egyenetlenségét
– Gletteléssel simítja a felületet
– Csiszolással finomítja a felületet
– Portalanítja, tisztítja az elıkészített felületet
– Átfesti a felületet az alapozófesték sajátosságainak megfelelıen
– Mészfestést készít új vakolatra
– Enyves festést készít
– Fröcskölést készít
– Vonalozást készít
– Keretezést, sávozást készít
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mintázást készít
Hengerezést készít
Márványutánzatú festést készít
Textil-mintázatú festést készít
Plasztikus vonalazást készít
Lazúrfestést készít
Díszítı mintát készít
Díszítı munkát végez
Síkornamentikát fest
Plasztikát fest
Szükség szerint sablont készít gipszmintához
Stukkó díszítést végez
Antikolást, patinázást végez
Fautánzatot fest

Ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– B Falfelületek elıkészítése
– B Alapfelületek anyagai
– B Alapfelületek fajtái
– B Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel
– B Alapozó festés
– B Mészfestés
– B Enyves festés és fröcskölés
– B Sablonmintázás készítése
– B Hengerezés
– B Textil mintázat és plasztikus vonalazás készítése
– B Lazúrfestés készítése
– B Fafelületek felületkezelése
– B Festékek csoportosítása
– B Mészfestékek, enyves festékek
– B Színezıanyagok
– B Kazein kötıanyagú festékek
– B Diszperziós glettek, mőgyanta kötıanyagú festékek
– B Díszítı minta készítése
– B Síkornamentika festése
– B Plasztika festése
– B Stukkó díszítés
– B Antikolás, márványozás
– B Kéziszerszámos felületcsiszolás
– C Szabadkézi rajz
– B Ábrázoló geometria
– C Mőszaki rajz
– C Hossz- és területszámítások
– C Felmérések készítése rajzról
– C Felmérések készítése helyszínen
– C Anyagszükségleti számítások rajzról, helyszínen
– C Gép- és idıszükséglet számítások
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
– 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
– 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
– 3 Köznyelvi beszédkészség
– 4 Olvasott szakmai szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
– 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvő beszédkészség
– 3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
– 5 Létra használata
– 5 Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
– Kézügyesség
– Megbízhatóság
– Önállóság
– Pontosság
– Szervezıkészség
– Erıs fizikum
– Állóképesség
– Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
– Kapcsolatteremtı készség
– Kompromisszumkészség
– Konfliktusmegoldó készség
– Kapcsolatfenntartó készség
– Interperszonális rugalmasság
– Udvariasság
Módszerkompetenciák:
– Áttekintı képesség
– Rendszerezı képesség
– Kreativitás, ötletgazdagság
– Új ötletek, megoldások kipróbálása
– Felfogóképesség
– Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0878-06
Mázolás, festés, felújítási munkák I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Megvizsgálja a felújítandó felületet
– Kiválasztja a felújításhoz szükséges technikát
– Elvégzi a felújítási munkát
– Ellenırzi az alapfelületet, elvégzi a finomjavításokat
– Alapozó, közbensı réteget hord fel
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–
–
–
–
–
–
–

Elıkészíti a festést, mázolást
Kiválasztja a festéket
Színezés esetén bekeveri a kívánt színárnyalatot
Elıkészíti a mázolandó felületet
Rozsdátlanít
Alapmázolást készít különbözı felületeken
Fedımázolást készít
Lakkoz

Ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
– A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– B Alapfelületek anyagai
– B Alapfelületek fajtái
– B Fémfelületek kiképzése
– C Fémfelületek fedıbevonatai
– B Festékek csoportosítása
– B Mázolás
– B Rozsdátlanítás módozatai
– B Fémfelületek alapozása
– B Különbözı fémfelületek mázolása
– B Kéziszerszámos felületcsiszolás
– B Fa felületek kezelése
– B Lakkok típusai, felhasználásuk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
– 3 Köznyelvi beszédkészség
– 4 Olvasott szakmai szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
– 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvő beszédkészség
– 3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
– 5 Létra használata
– 5 Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
– Kézügyesség
– Megbízhatóság
– Önállóság
– Pontosság
– Szervezıkészség
– Erıs fizikum
– Állóképesség
– Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
– Kapcsolatteremtı készség
– Kompromisszumkészség
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Módszerkompetenciák: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0881-06
Tapétázás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Elvégzi a tapétázás elıkészítı munkálatait
– Makulatúráz
– Ragasztót kever, elıkészít
– Tapétát méretre vág
– Tapétát ragaszt
– Lesimítja a felületet
Ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– B Falfelületek elıkészítése
– C Szervetlen és szerves kötıanyagok
– B Tapéták típusai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 4 Olvasott szakmai szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
– 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvő beszédkészség
– 3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
– 5 Létra használata
– 5 Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
– Kézügyesség
– Megbízhatóság
– Önállóság
– Pontosság
– Szervezıkészség
– Erıs fizikum
– Állóképesség
– Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
– Kapcsolatteremtı készség
– Kompromisszumkészség
– Udvariasság
Módszerkompetenciák:
– Áttekintı képesség
– Rendszerezı képesség
– Felfogóképesség
– Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0882-06
Plakátragasztás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Megtisztítja a felületet
– Elkészíti, beállítja a szükséges munkaszintet
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–
–
–
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Elıkészíti a ragasztót
Felkeni a ragasztót
Felhelyezi a plakátot
Ellenırzi az illesztéseket
Simítja a plakátot

Ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– C Szervetlen és szerves kötıanyagok
– B Munkaszint beállítása
– B Plakát elhelyezésének technológiája
– B Plakát simítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
– 3 Szakmai nyelvő beszédkészség
– 5 Létra használata
– 5 Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
– Kézügyesség
– Megbízhatóság
– Önállóság
– Szervezıkészség
– Erıs fizikum
– Állóképesség
– Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Módszerkompetenciák:
– Áttekintı képesség
– Felfogóképesség
– Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
– Egyszerő árajánlatot készít
– A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi)
feltételeket
– Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
– Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
– Reklamációt intéz
– Számlát állít ki az elvégzett munkáról
– Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerő indítási, mőködtetési feladatait
– Közremőködik kisebb társas vállalkozás mőködtetésében
– Tájékozódik a piaci igényekrıl
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–

Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
– D Alapszintő munkajog (munkaadó, munkavállaló)
– D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
– D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi
– ismeretek
– C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
– 3 Kézírás
– 1 Elemi szintő számítógép-használat
– 3 Információforrások kezelése
– 3 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
– Fejlıdıképesség, önfejlesztés
– Rugalmasság
Társas kompetenciák:
– Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
– Helyzetfelismerés
– Nyitott hozzáállás

A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festı, mázoló
és tapétázó megnevezéső
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építıipari közös feladatok I.
0875-06
Falfelületek elıkészítése, festése I.
0878-06
Mázolás, festés, felújítási munkák I.
0881-06
Tapétázás
0882-06
Plakátragasztás
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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Az idıterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett.
Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- az 1. szakképzési évfolyamon a kötelezı összefüggı nyári gyakorlat óraszámaival, melynek
javasolt idıtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra idıkerettel számolva),
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a
hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı óraszám
15%-a.
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Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- az 2. szakképzési évfolyamon a kötelezı összefüggı nyári gyakorlat óraszámaival, melynek
javasolt idıtartama maximum 90 óra
(heti 5x6=30 óra idıkerettel számolva),
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a
hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı óraszám
15%-a.
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Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- az 3. szakképzési évfolyamon a kötelezı összefüggı nyári gyakorlat óraszámaival, melynek
javasolt idıtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra idıkerettel számolva),
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a
hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı óraszám
15%-a.
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A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Modulzáró vizsga eredményes letétele
- Iskolai rendszerő szakképzés esetén: Az utolsó szakképzı évfolyam eredményes
elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével
- Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerő
szakképzésben résztvevı vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes
szintvizsga
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építıipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése
számítógépen
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (idıterv)
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi elıírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0875-06 Falfelületek elıkészítése, festése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapfelület fajtái, tervrajz alapján anyagmennyiség, gép- és idıszükséglet
kiszámítása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szükséges eszközök, anyagok kiválasztása, festés (felület) elıkészítése,
Festés kivitelezése megadott technikával
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0878-06 Mázolás, festés, felújítási munkák I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felújítandó felület (festés, mázolás, lakkozás) vizsgálata, felújítási eljárás
meghatározása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Falfelület felújítási munkájának elvégzése, festése
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Felület elıkészítése, mázolása vagy lakkozása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0881-06 Tapétázás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tapéták fajtái, tulajdonságai, gyanták, kötıanyagok, tapétázás anyagainak,
eszközeinek kiválasztása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Különbözı minıségő tapéták elhelyezése különbözı felületekre
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A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0882-06 Plakátragasztás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Plakátok fajtái, plakátelhelyezés megtervezése a helyszínen, plakát elhelyezése
a
megadott felületen
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festı, mázoló és tapétázó megnevezéső
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 5
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai
A jelenleg hatályos szakképzési törvény, valamint a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet 5.§ (4) rendelkezései
értelmében a sajátos nevelési igényő vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat
a vizsgabizottság döntése alapján eltérı vizsgatevékenységgel, illetve idıtartammal is
teljesíthetı. A vizsgabizottság döntésérıl határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. Tanulásban akadályozottak számára – a
hatályos rendelkezések szerint – társuló részképesség-zavar esetén az írásbeli vizsgarész
szóbeli feladatmegoldás útján is teljesíthetı.
Tanulásban akadályozott vizsgázónak indokolt esetben a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek
teljesítésére hosszabb idıtartam engedélyezhetı. Különösen jelentıs a vizsgahelyzet
megfelelı körülményeinek biztosítása (nyugodt légkör, ösztönzı hangulat, megfelelı
kérdezı-tanár jelenléte).
A tanulásban akadályozott tanulók esetében az egyenletes vizsgaterhelés indokolt. Ezért
amennyiben a modulok óraterve arra módot ad, az egyes modulzáró vizsgák letétele a képzési
idı során, közvetlenül az adott modul kompetenciáinak megszerzését követıen ajánlott. Így a
szakmai vizsgán már csak a ráépülı modulok vizsgarészeit kell letenni. Ez fokozottan igaz a
nagyszámú vizsgarész-követelményt tartalmazó szakképesítések esetében.
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok
„A fogyatékossággal élı részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai
alkalmassági és pályaalkalmassági, valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények
figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást,
továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A
fogyatékosság alapján, a fogyatékossággal élıt mentesíteni kell egyes tantárgyak,
tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól, szükség esetén
mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy típusa, illetıleg szintje alól. A vizsgán
biztosítani kell a hosszabb felkészülési idıt, az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni a
segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történı felváltását. A
mentesítésrıl iskolai rendszerő szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság,
iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság
véleményének hiányában a felülvizsgáló orvos véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság
dönt. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított
szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez.” /Szakképzési
törvény 11.§(6)/
1. Az adaptált központi program alkalmazásának lehetıségei
A Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés adaptált központi program a tanulásban akadályozott
fiatalok iskolai rendszerő szakmai képzéséhez készült.
Felhasználható alapprogramként a tanulásban akadályozott fiatalokat e szakképesítésre
felkészítı szegregált és integrált oktatásszervezési formában egyaránt a helyi szakmai
programjának, valamint speciális elemei beemelésével a tanulásban akadályozott fiatalok
felnıttképzés keretében történı képzési programjának elkészítésénél.
A tanulásban akadályozott tanulók számára elsısorban a gyakorlatigényes, alacsonyabb szintő
(iskolai végzettséghez nem kötött), alapiskolai végzettségre épülı vagy tíz évfolyamra épülı
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szakképesítések elsajátításának eredményessége valószínősíthetı. E tekintetben a
szakképesítés több lehetıséget is tartogat a tanulásban akadályozottak számára. Nemcsak a jó
képességő, a Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés megszerzésére alkalmas tanulók juthatnak
képzettséghez, de több rész-szakképesítéshez jutási lehetıség is adott, a képességek, a
tanulmányi elımenetel függvényében (Festı vagy Mázoló vagy Tapétázó vagy
Plakátragasztó).
A program jellemzıi
A 33 582 04 1000 00 00 Festı, mázoló és tapétázó4 szakképesítés központi program
adaptációja, mely az SNI tanulók e célcsoportja sajátos nevelési igényeiknek megfelelı
feltételek beépítésével kiegészített rehabilitációs program.
Az alapprogramnak megfelelıen kompetencia alapú, moduláris szerkezető, a tanulásban
akadályozott (fogyatékossággal élı) tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen
gyakorlatba ágyazott, személyiségközpontú, fejlesztı jellegő program.
Az adaptált központi program speciális elemei:
- a képzési idı kiterjesztése 3 tanévrıl 4 tanévre
- a sajátos nevelési igénynek megfelelı, pozitív diszkriminációt biztosító feltételek
beépítése (személyi, tárgyi feltételek, képzés szerkezete, vizsga)
- a központi program képzési szerkezetének módosítása, azaz
- a szakmai tananyag (a képzési folyamat teljes tartalma) átrendezése a kiterjesztett
képzési idıkeretnek megfelelıen,
- a szakmai alapozás 2 évre való kiterjesztése, a szakmai alapozó tananyagegységek,
tananyagelemek óraszámának módosítása
- javaslatok a szabad sáv idıkeretének felhasználására:
- javaslat a szakmai kompetenciák kialakítását erısítı közismereti tantárgyakra
- javaslatok a rehabilitációt szolgáló (fejlesztést, munkába állást, az önálló életvitelt)
tananyagegységekre,
- a tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák teljes körő megszerzéséhez
tananyagegységekhez, esetenként tananyagelemekhez az SNI tanulók képzésében
eredményesen alkalmazható képzési jelleg, képzési helyszín, tanulói munkaformák
beépítése.
2. A sajátos nevelési igényő (SNI), tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási
tevékenységet nehezítı tényezık
Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség
hiányosságai, fejlıdési zavara következtében tartósan feltőnıen nehezen tanulnak.
A tanulásban akadályozottság kialakulása több tényezıre vezethetı vissza. Ezen adaptált
program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai felkészítéséhez készült,
akiknél a tanulásban akadályozottság alapvetıen a központi idegrendszer enyhe, különféle
eredető, örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy funkciózavarával függ
össze.
A tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) megállapítását a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex
vizsgálatok alapján. Szakértıi véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve
egyúttal a fejlesztés irányait.
A tanulásban akadályozottak csoportján belül rendkívül változatos eltérések tapasztalhatók.
A tanulóknál jelentıs különbségek mutatkoznak: a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók
jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínőségében, pszichikus funkciók érintettségében
(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet,
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viselkedés, magatartás, cselekvés, stb.), a fejlıdés ütemében, a fejlesztés várható
eredményében.
A tanulásban akadályozott tanulók iskolai tanulásának eredményességét akadályozzák a
tanulási helyzetekben (eltérı mértékben és egyedi kombinációban) megmutatkozó jellemzıik:
- a téri tájékozódás,
- a finommotorika,
- a figyelemkoncentráció gyengeség,
- a bonyolultabb gondolkodási folyamatok,
- a kommunikáció, a szociális alkalmazkodás fejlıdésének eltérései,
- valamint a tanulási képességek különbözı fejlıdési zavarai.
A tanulásban akadályozott tanulók képzése során számolni kell a tanulási-tanítási
tevékenységet változó mértékben és variációban elıforduló nehezítı tényezıkkel:
- a tanulási és a munkavégzési motiváció gyengesége,
- a kognitív képességek zavara (a figyelem szőkebb terjedelme, szétszórtsága; az
emlékezet szőkebb terjedelme, a bevésés-felidézés gyengeségei; az elvont
gondolkodás gyengeségei),
- a személyiség-fejlettség alacsonyabb szintje (önállótlanság, ingerlékenység vagy
zárkózottság, befolyásolhatóság),
- a szociális érzékenység gyengesége (kommunikációs zavarok; kapcsolatteremtési
és kapcsolattartási képesség fejletlensége),
- egyéb társuló problémák (egészségügyi, szociális és magatartási zavarok)
- A tanulásban akadályozottságból fakadó pedagógiai jellemzık:
- speciális nevelési igény,
- fejlesztés a többségi iskola átlagos feltételei között nem biztosítható,
- külön segítségadás nélkül akadályozott tanulási folyamat,
- speciális nevelési igény kielégítéséhez, eredményes tanulási-tanítási
tevékenységhez pedagógiai többletszolgáltatások, egyéni gyógypedagógiai
megsegítés szükséges.
Az SNI gyermekek, tanulók egyénre szabott, folyamatos fejlesztésük attól is függ, hogy
milyen egyéb társuló egészségügyi, érzékszervi, mozgási, beszédfejlıdési rendellenesség,
magatartászavar kapcsolódik a fogyatékosságukhoz.
A fejlesztés – a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés - a szakképzési
évfolyamokon is kiemelt szerepet kap.
A nevelést-oktatást meghatározó jellemzık miatt a hosszú fejlesztési folyamatban az aktuális
igényeknek megfelelıen kell módosulnia:
- az ismeretek tartalmának és mélységének,
- a tevékenységformáknak,
- az alkalmazott módszereknek, a tanítás szervezeti kereteinek (osztály, csoport,
egyéni),
- a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének.
II. Módszertani ajánlások
1. A képzés bevezetésének elıkészítése
A képzés bevezetése, eredményessége kellı elıkészítést igényel. A képzést bevezetni
szándékozóknak rendelkezniük kell a tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési
igényének megfelelı alapvetı speciális képzési feltételekkel.
A pedagógus - a tanulásban akadályozottak tanára, oktatója - szerepe, a tanulókra gyakorolt
hatása igen jelentıs tényezı a képzés eredményességében. A tanulásban akadályozott tanulók
többségére jellemzı az általuk elismert felnıtt elfogadása, a példakövetés. A feltételek
sorában kiemelkedı jelentıségő, hogy emberi tulajdonságaikban elismert képzık alapvetı
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gyógypedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkezve, azt alkalmazva vegyenek részt
a nevelés-oktatás-képzés folyamatában. Különösen fontos az integrált szervezési formában
történı képzés esetén a képzık e szempont szerinti kiválasztása, felkészítése.
A képzıktıl elvárt szemlélet és kompetenciák
A pedagógiai szemlélet jellemzıje a tanulóközpontúság, nevelésfilozófiai elemei:
- empátia,
- tolerancia,
- nyitottság,
- elıítélet-mentesség,
- elfogadó attitőd,
- pozitív értékrend.
Kompetencia területek:
- szakmai tapasztalat, felkészültség, alapvetı gyógypedagógiai ismeretekkel
- pedagógus hivatás iránti elkötelezettség, kitartás
- tanulási és fejlıdési készség
- elmélet és gyakorlat egységében való gondolkodás
- csoportban való együttmőködés
- személyközpontú pedagógiai megközelítés
- kommunikációs készség, motivációs képesség
Az elvárások nemcsak szakmai szinten fogalmazódnak meg a képzık felé, de emberi
tulajdonságokban, személyiségjegyekben is (derős, empatikus személyiség, az átlagosnál
nagyobb teherbíró képesség, a folyamatos team-munkában való együttmőködési képesség).
Ezért is fontos, hogy csak megfelelı felkészültségő és személyiségő kollégák vállalják a
tanulásban akadályozottak képzését.
Ismerjék mindazokat a tananyagokat, taneszközöket és módszereket, melyek alkalmazásával
megvalósítható a tanulásban akadályozottak rehabilitációt szolgáló komplex, egyénre szabott
fejlesztése, szakmai felkészítése.
A kívánt cél, amit a komplex rehabilitációs program megvalósítani kíván csak összehangolt
team munka eredményeként érhetı el.
Fentiek ismeretében eldöntheti az intézményvezetı alkalmas, illetve a képzésre vállalkozó
pedagógus, hogy vállalja-e a tanulásban akadályozott tanulók szakképzésében a feladatot. A
fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztı
programok kimunkálásához, a tananyagegységek (tantárgyak) fejlesztési feladatainak
megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkezı gyógypedagógiai tanár
együttmőködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert
is be kell vonni a fejlesztı munkába. A speciális személyi feltétek körében említettek (Lásd.
Általános irányelvek 3.) közremőködése teszi teljessé a rehabilitációs feladatok megoldását.
A tanulók felkészítése a képzésbe való belépésre, beiskolázás
A Festı, mázoló és tapétázó szakképesítésre való beiskolázásnál nagy szerepe van a
pályairányítók (elsısorban a pedagógusok) körültekintı eljárásának. Már a szakképesítés
megválasztása a tanuló kompetenciáinak, személyiségének alapos ismeretében, a szakma
elsajátításához szükséges alapismeretek átadásával, további életút lehetıségek
feltérképezésével lehetséges. A szakmai választásánál a szakmai alkalmasság mellett
tanulásban akadályozottak esetében javasolt a pályaalkalmasság körben járása, az
egészségügyi alkalmasságnak való feltétlen megfelelés.
A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 3. számú melléklete
tartalmazza az építészeti szakmacsoport bementi kompetenciáit modulokba rendezve. Ennek
ismerete és alapul vétele elengedhetetlen a szakképesítésre beiskolázás során. (Lásd.2.számú
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Melléklet ). A szakmatanulásra való felkészítés iskolai szakaszaiban (elıkészítés és alapozás)
kiemelt feladat e kompetenciák fejlesztése.
A szakképzı intézmény megválasztásánál, amennyiben több lehetıség adódik egyénileg
szükséges mérlegelni az integrált vagy szegregált képzésbe való irányítást. Ez függ egyénileg
a tanulóktól (bemeneti kompetenciák, szakmai elıkészítés-szakmai alapozásban való
részvétel), valamint a képzı intézményben folyó szakmai munkától (minıség, SNI tanulók
fogadásához való felkészültség, speciális feltételek megléte stb.).
A szakmai elıkészítés-szakmai alapozás nélkül, alapismeretei hiánnyal, készségek gyengébb
voltával a képzésbe lépı tanulók számára legalábbis az l. szakképzési évfolyamon szükséges a
hiánypótlás, felzárkóztatás, az intenzívebb fejlesztés. Erre a speciális szakiskolai (szegregált,
részlegesen szegregált) oktatásszervezésben nagyobb lehetıség, bevált gyakorlat biztosított.
Ebben az esetben is megvalósítható a tanuló fokozatos integrációja.
Tanulásban akadályozottak számára a szakképesítés rész-szakképesítéseinek képzése (Pl. a
Festı rész-szakképesítés, Mázoló rész-szakképesítés, Tapétázó rész-szakképesítés,
Plakátragasztó rész--szakképesítés) iskolai rendszerben elsı sorban a speciális szakiskola
keretén belül javasolt, az itt valóban meglévı speciális személyi feltételek, a személyre
szabott fejlesztı felkészítés megvalósíthatósága miatt. Az itt folyó képzés a tanulók számára
megalapozhatja a szakmai felkészültség további elmélyítését, a szakmai ismeretek bıvítésével
a magasabb szintő szakképesítés (Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés) megszerzését.
2. A képzés szervezésének lehetıségei
A 4 éves képzési idıvel tervezett adaptált központi program modulrendszerő,
tevékenységközpontú, amelynek alapján az iskola sajátosságainak, személyi és tárgyi
feltételeinek figyelembe vételével alakítja ki helyi szakmai programját, (természetesen a
kötelezı elemek betartásával).
A képzési idı kiterjesztése
A képzési idı 4 tanévre történı kiterjesztését a tanulók tanulásban akadályozottsága
(fogyatékossága) indokolja. A szakmai alapozás 2 éves idıkerete szolgálja a felzárkóztatás és
biztos alapok elsajátításának lehetıségét.
A képzési idı megnövelése lehetıséget ad:
- a tananyag feldolgozásban a tanulócsoport, a tanuló sajátos igényeinek megfelelı
idıráfordítás biztosítására (általában a modulok magasabb óraszámban történı
feldolgozásra, a tananyagegységek közötti, valamint a tananyagegységen belül a
tananyagelemekre tervezett óraszámok átcsoportosításával a nehezebben
elsajátítható – pl. elméletigényes vagy hangsúlyozott – tananyagtartalomra
fordítható óraszám emelésére.),
- speciális pedagógiai feladatok ellátásához szükséges többlet idı biztosítására.
A képzés szerkezete - képzési tartalom
A közismereti tananyagtartalmak
A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
többszörösen módosított rendelet elıírása lapján a speciális szakiskola valamennyi
évfolyamán lehetıség van heti 6 óra közismeret oktatására.
Az adaptált központi programban beépített kötelezı közismereti tantárgyak:
- Osztályfınöki óra / egészségnevelés 10 óra/ év
- Testnevelés és sport
A program 8. A képzés szerkezete c. fejezetben tettünk javaslatot a tanulásban akadályozott
tanulók sajátos nevelési igényét alapul véve tettünk javaslatot évfolyamonként a kötelezıen
túli közismereti tananyagegységek (tantárgyak) beemelésére illetve a választható szakmai
tananyagegységekre.
A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az
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Anyanyelv/Kommunikáció/Szakmai kommunikáció
Matematikai ismeretek/Szakmai számítások
A kötelezı szakmai tananyagegységek
A képzés elsı szakaszában a tanulók elızetes iskoláztatása, eltérı fejlettségi szintje indokolja
a szakmai alapképzés tananyagegységei körében az alapozást jelentı szakmai ismeretek,
kompetenciák elsajátításának, megerısítésének biztosítását, ezen tananyagegységekre
fordítható idı megnövelésével. Ezen meggondolás alapján javasolt az Anyagszükséglet
meghatározása I. és a Szakrajz I. tananyagegységekben az esetlegesen hiányzó alapozó
felkészítés pótlására lehetıséget biztosítani.
A tanulást megsegítı tevékenységformák elıtérbe helyezése (irányított, kiscsoportos,
elméletigényes gyakorlat), a tevékenységbe ágyazott, közvetlen tapasztalatokon alapuló
ismeretelsajátítást, tantárgyi koncentrációt segítı képzési helyszínek (oktatókabinet, egyéb
helyszínek) beépítése.
Különösen a szakképesítés vizsgakövetelményeiben meghatározott, valamint a tanulók
sérülésspecifikumából fakadóan nehézséget jelentı kompetenciák alkalmazóképes elsajátítása
érdekében javasolt az Anyagszükséglet meghatározása (4 tanévre elnyújtva), az Általános
vállalkozási feladatok (2 tanévre elnyújtva) tananyagegységek lassúbb ütemben, nagyobb
óraszámban történı tervezése.
A tanulásban akadályozott tanulók képzésének tevékenység centrikus jellegének biztosítása az
elméleti jellegő tananyagegységek feldolgozása során is elengedhetetlen, ez indokolta az
elméletigényes gyakorlat magasabb óraszámának tervezését.
A vizsgára való tudatos felkészülés-felkészítés érdekében javasoltuk a Felújítási munkák
tananyagegység 4. szakképzési évfolyamra való beépítését többlet óraszámmal. A tanulásban
akadályozott tanulók számára szükséges a már tanultak felelevenítésével, azokhoz kapcsolni
az új tananyagegységek tartalmát. A Felújítási munkák tananyagegység a szakmai
vizsgaévébe történı tervezését indokolja komplexitása. A tananyagelemek feldolgozása során
történik a szakmai vizsgán számonkérésre kerülık felelevenítése, rendszerezése, a hiányok
pótlása, ami elengedhetetlen a vizsgára felkészüléshez, a szakképesítés eredményes
gyakorlásához.
A szabad sáv (20%) tervezése
A szabad sáv biztosítja nemcsak a tanulók helyi igényének megfelelı tananyagtartalom
elrendezés, tananyagbıvítés (eltérı és új tananyagelemek, egységek kialakítása pótlás,
felzárkóztatás, fejlesztés céljából) lehetıségét, de alapul szolgál a tananyagegységek
feldolgozására javasolt óraszámok módosítására is (óraszám átcsoportosítás, óraszám emelés
egyes tananyagelemhez).
A szabad sáv (20%) terhére az iskola helyi szakmai programjába ajánlott közismereti,
szakmai tantárgyak, tananyagegységek, programok:
- Egészséges életmódra nevelés speciális szakiskolai program
- Társadalmi és életviteli ismeretek speciális szakiskolai program
- Matematika/ Szakmai számítások
- Anyanyelv/ Kommunikáció/ Szakmai kommunikáció
- Szakmai idegen nyelv
- Számítástechnikai alapismeretek/Alkalmazott számítástechnika
- Munkába állást segítı ismeretek és gyakorlatok
Az iskola helyi közismereti és szakmai tantárgyi programjai, tananyagegységei A szabad sáv
terhére a tanulásban akadályozottak számára készült adaptált programban tervezett modulok,
tantárgyak (Társadalmi és életviteli ismeretek, Munkába állást segítı ismeretek és
gyakorlatok) kiemelten a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák kialakítását,
erısítését szolgálják. Természetesen a helyi pedagógiai programnak megfelelıen bıvíthetık

831

az iskolai szakmai programok további szocializációs, személyiségfejlesztı programokkal
(modultérkép alapján, más intézménytıl átvett vagy saját készítéső).
A nem kötelezı tanórai foglalkozások
A nem kötelezı tanórai foglalkozások a tanulók érdeklıdése és igénye szerint szervezhetık.
E törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhetı a felzárkóztatás,
tehetséggondozás, speciális és kiegészítı ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás.
3.
A tanulási-tanítási tevékenységet segítı tényezık
A tanulók tanulási nehézségei, tanulási akadályozottsága a tanítási-tanulási folyamatot
nehezítı tényezı, melyet a nem megfelelı didaktikai-metodikai elemek még súlyosbítanak
A megfelelı tanítási-tanulási helyzet megteremtésében a pedagógus szerepe a
tanulásszervezéstıl, a tananyag megválasztáson, az alkalmazott eljárásokon, módszereken,
eszközökön át mindvégig elsıdleges.
A tanulásban akadályozott tanulók esetében alapvetıen figyelembe veendı, hogy a
habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos és szakaszos pedagógiai
diagnosztizálás. Ennek alapján történik a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás
eszközök tervezése (megelızhetı a további másodlagos tünetek kialakulása).
A képzés indításakor elsıdleges feladat a tanulók fejlettségi szintjének felmérése, melynek
alapján a meglévı, jó képességekre alapozva, a hiányokat korrigálva kell megtervezni a
képzést.
A képzés kezdeti szakaszában – különösen integrált vagy közvetlenül más intézménybıl a
speciális szakiskola szakképzı évfolyamára érkezı tanulók esetében - javasolt, hogy az elsı
2-3 hetet a tanulók a csoporttársaikkal, az osztályfınök és a fejlesztı team tagjaival együtt
töltsék el az iskolában.
Ezen idıszak lehetıséget ad:
- a képzéshez szükséges ismeretbeli hiányosságok felmérésére, az egyéni fejlesztés
szükségességének és lehetıségeinek megítélésére, megtervezésére,
- az esetleges egészségügyi, szociális problémák megismerésére, a szükséges
ellátások megszervezésének beindítására,
- az adaptációs tréningek (melyek erre az idıszakra szervezıdnek szakemberek
részvételével, külön program alapján) megtartására.
Ezen tréningek célja a kölcsönös ismerkedés (új környezet, életrend, társak, képzı team),
melynek során már formálódik az alkotó közösség, melyben a mindenki számára komoly
munkát jelentı program eredményesen megvalósulhat.
A tanítás – tanulás eredményessége érdekében követendı általános szempontok:
- a képzés indításánál az iskolai elıképzettségbıl fakadó, a szakma elsajátításához
szükséges közismereti tantárgyi ismeretek intenzív formában történı pótlása;
- a tanuláshoz, a munkához főzıdı pozitív motiváció megteremtése, majd
megerısítése, megtartása,
- a képzés fejlesztı jellegének biztosítása
- speciális pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása,
- az ismeretek kis lépésekben történı, a fokozatosság, a szemléletesség és a tantárgyi
koncentráció szerinti feldolgozása,
- az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott, tevékenykedtetés útján való
elsajátítása,
- az új ismereteknek a már tanult ismeretekhez kapcsolása, az alapvetı ismeretek
folyamatos felidézésével,
- az ismeretek rögzítése többszöri, visszatérı ismétlés, gyakorlás útján,
- a hiányzó ismeretek pótlása, gyengébb ismeretek megerısítése,
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a lényeges elemek kiemelése, ok-okozati összefüggések megértetése, rész-egészrész viszonyának bemutatása,
- a kognitív képességek folyamatos erısítése,
- a tanulás tanítása (a tanulók tanulási szokásait - az esetleges beidegzett rossz
szokások leépítése, egyénileg az eredményes tanulást biztosító tanulási módszerek
elsajátíttatása),
- a gyakorlati foglalkozásokon az elméleti ismeretek megalapozása, megerısítése; a
munkafolyamatok kisebb részekre tagolással történı elsajátítása, a mőveletek
sorrendiségének megtartásával; munkavédelmi, baleset-megelızési, higiéniai
ismeretek folyamatos alkalmazásával, az elıírások betartásának megkövetelésével
preventív szemlélető pontos, megbízható munkavégzésre szoktatás.
- a vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák, az ezekhez rendelt
tananyagtartalmak hangsúlyozott megjelenítés (vizsgatréningek beépítése,
vizsgahelyzetben való megfelelés – teljesítményképes tudás produkálásának
igényével).
A tanulási folyamat megsegítése, a tanulási akadályozottság csökkentése, oldása, a
rehabilitációs célok megvalósítása valamennyi képzı feladata.
A tanulók tanulási tevékenységére kiterjedı felmérések elvégzése alapján (a tanulást
megalapozó képességek fejlettségi szintje, zavara, tanulási mód, szokások stb.) a tanulást
segítı tényezık tudatos alkalmazásával kell felkészíteni tanulóinkat a hatékony tanulási
tevékenységekre.
A legfontosabb tanulást segítı tényezık:
- az iskola, a gyakorlati képzıhely pozitív emocionális klímájának biztosítása,
- a tanulókhoz alkalmazkodó oktatásszervezés, melyben a tanulás-tanítás folyamatát
a tanulók sajátosságainak (fejlettségi szint, terhelhetıség, testi-lelki állapot,
tantárgyakban mutatott elırehaladás, érdeklıdés) figyelembe- vételével szervezzük
meg,
- a tanulók kellı motiváltsága a tanulási helyzetekhez megfelelı feltételek
megteremtése (nyugodt helyszín, tanulási segédeszközök biztosítása),
- a helyes tanulási szokások kialakítása, az egyénileg legmegfelelıbb tanulási
technikák, tanulási módszerek megválasztása, gyakorlása.
A helyesen megválasztott tanulási technikák alkalmazása megkönnyíti a tanulás folyamatát, a
tananyag elsajátítását és reprodukálását. Ezért a technikák tanítása a speciális alapiskolai
nevelés-oktatás ideje alatt is kiemelt feladat volt. Valamennyi tantárgy tananyagának
elsajátítása során szükséges feleleveníteni a megfelelı tanulási technikákat, segítséget adni
alkalmazásukhoz (tanórán, fejlesztı foglalkozásokon). A tanulás tanítása (a tanulók
felkészítése a hatékony tanulási tevékenységre) a szakmai program eredményes
megvalósításához alapvetıen szükséges.
Ellenırzés – értékelés
Ellenırzés
- komplex módon, rendszeresen
- hiányosságok feltárása,
- egyéni és csoportos felzárkóztatás,
- a fejlesztés megtervezése
Értékelés
- pozitív irányultság
- kudarcélmények elkerülése
Motiváló tényezıként alkalmazható:
- az elıre közölt ellenırzési és értékelési szempont,
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fokozatosság az ellenırzési módok alkalmazásában (szóbeli, írásos; különbözı
nehézségi fokú írásos felmérık),
a humánus és igazságos értékrend következetes alkalmazása,
a feladatteljesítést közvetlenül követı, pozitív irányultságú, többnyire szóbeli
értékelés,
a fejlıdés elismerése.

Az elméleti tudás vagy megértés ellenırzése:
- szóban
- írásban
(Kezdetben az, azonnali szóbeli visszacsatolással, majd fokozatosan egyre több írásos
formában, különösen azoknál a tananyagegységeknél, ahol írásbeli vizsgatevékenység
van elıírva.)
A gyakorlati tevékenységek ellenırzése-értékelése komplex feladat, ami a manuális
tevékenységen (a munka eredményessége=produktum, munkaszervezés, idıbeosztás,
dokumentálás) túl kiterjed az elméleti ismeretek elsajátítására (gyakorlati alkalmazására). Ez
különösen az elméletigényes gyakorlati tananyagtartalmak esetében a gyakorlat manuális
részének ellenırzése mellett az elméleti ismeretek elsajátítására vonatkozóan feladatlapok,
tesztek, számítási feladatok útján történhet.
A produktum értékelésekor figyelembe kell venni az eszközök kezelésének szakszerőségét
(eszközhasználat) munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását, a gazdaságos
szemléletmód érvényesülését.
A tanulásban akadályozottak tanulási tevékenységének ösztönzése, az értékelés az ötfokú
skálán, érdemjeggyel történı módjánál tágabb értékelési módot igényel.
A modul tananyagmennyisége egyetlen egységet jelent, egyetlen érdemjegy írható a
dokumentumokba. A feldolgozás jellege és tartalma módszertanilag és órarendileg is
szükségszerően differenciált, ezért az érdemjegyek (heti, havi, illetve modulzáró, félévi, év
végi) „összetevıit” helyben kell szabályozni. A nevelési, fejlesztési feladatok sajátságos
értékelési szempontok megfogalmazását teszik szükségessé (csoportra, egyénre igazított, az
egyén fejlıdését megerısítı helyi követelményrendszer).
Az érdemjeggyel (osztályzattal) történı értékelés mellett a képzés folyamán mindvégig fontos
a szöveges értékelés, aminek igazodnia kell a tanulók eltérı adottságaihoz és egyéni fejlıdési
üteméhez. A szöveges értékelés felhívja a figyelmet a hibákra, hiányosságokra, kiemelve a
pozitívumokat megmutatja a további fejlıdés lehetıségeit (a tanuló számára és a fejlesztés
feladatokhoz).
A taneszköz-kiválasztás elvei
A Festı, mázoló, tapétázó4 szakképesítés SZVK VI. fejezetében rögzített taneszköz lista a
tárgyi minimális feltételrendszer szőkített része. Az adaptált központi program taneszköz
listája a tanulásban akadályozott tanulók képzését segítı alapvetı eszközökkel kiegészített.
Ajánlásként tekinthetı, melyet a képzıhely a helyi igényeknek (tanulók, az oktatás szervezeti
keretei, pedagógiai program) megfelelıen alakít.
A program tevékenység-centrikus, gyakorlatorientált, interaktív (tanulói közremőködés és
foglalkoztatás) jellegő, személyiségre irányuló, fejlesztést biztosító (foglalkoztató a fejlesztı
foglalkozásokhoz) és gyakoroltató célú (oktatókabinet, tanmőhely) szervezési kereteket
igényel, a tanulásban akadályozottak sajátos nevelési igényének megfelelı sokoldalú
szemléltetést biztosító eszközökkel és taneszközökkel.
A tantermek berendezése döntı jelentıségő a tanulásszervezés szempontjából. Figyelembe
véve, hogy a tanulásban akadályozott tanulók differenciált foglalkoztatása alapvetı, már a
berendezés megválasztása (tanuló padok, csoportfoglalkozáshoz alkalmazható asztalok,
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szemléltetı eszközök, audiovizuális eszközök), a tanulópadok hagyományostól eltérı
elrendezése is fontos.
Az oktatókabinet kellı felszereltséggel lehetıséget ad a tanulásban akadályozottak számára a
tantárgyi koncentráció elvét biztosító tananyag-feldolgozásra, a felzárkóztatásra (szakmai
gyakorlatban lévı hiányosságok pótlására), az elméletigényes gyakorlat jellegő tananyag
feldolgozásra. Itt kaphatnak helyet a szaktantermek polcán is megtalálható legfontosabb
szakmai kézikönyvek, enciklopédiák.
Az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz feltétlenül szükséges külön
speciális foglalkoztató terem kialakítása, melyben a hagyományostól eltérı berendezés,
speciális fejlesztı eszközök, audiovizuális technika.
A taneszközök kiválasztásánál alapvetıen figyelembe veendı, hogy a tanulók tanulási
tevékenységükben megsegítést igényelnek. A tanári irányítás szükséges (közvetlenül, vagy az
önálló munka elıkészítésével). Fokozottan ajánlott a képi látásmódon, élményeken alapuló –
vizuális információ-hordozók, tanári demonstrációs eszközök, audiovizuális, tankönyvek taneszközök alkalmazása.
A tanulásban akadályozottak számára a Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés4 képzéséhez
még nem készült speciális szakiskolai tankönyv. Így külön nehézséget jelent a képzık
számára az általános szakképzési tankönyvek sorából történı kiválasztás. Sok esetben saját
tanár jegyzet, vagy speciális iskolai körökben forgó jegyzetek kerülnek felhasználásra végsı
megoldásként. A tanulást segítı, a tartalmában és formájában megfelelı tankönyvek hiánya a
képzés során, de különösen az önálló tanulás illetve a vizsgákra való felkészülés esetén gond.
A speciális szakiskolai tankönyv hiányában jelenlegi lehetıség a többségi szakmai
tankönyvek sorából választani. Integrált oktatásszervezésben lévı tanulók esetén is
figyelembe veendık az alábbi, a tanulásban akadályozottak számára történı tankönyv
választás szempontjai (formai és tartalmi követelmények):
- színes, jó tördeléső, áttekinthetı, szellıs
- könnyen olvasható, a lényeget tartalmazó, érthetı szöveg (megfelelı betőméret,
rövid egyszerő mondatok, lényeg kiemelések, szakmai kifejezések magyarázata,
összefoglalások)
- sok vizuális élmény (magyarázó és folyamatábrák, rajzok, fénykép)
- a szükséges minimális, didaktikai szempontból kifogástalan tananyagtartalom
- a szükséges minimális tananyagtartalomra épülı a gyakorlást, rögzítést szolgáló
változatos és fokozatos nehézségő feladatok
- elfogadható oldalszám
Fejlesztési feladatok
A képzés fejlesztı jellegének biztosítása a tanórai foglalkozások, kiegészítı programok során
valamennyi képzı és az egyéni igény szerint közremőködı egyéb szakemberek folyamatos,
együttes (teamben végzett) munkája eredményeként valósulhat meg. A speciális szakiskolák
pedagógiai programjai rendelkeznek fejlesztési tervvel, melyben a fejlesztés területei, céljai,
programjai stb. kidolgozottak.
A tanulásban akadályozott tanulók rendkívül heterogén összetételő csoport. Fejlesztésük is
egyénre szabott, személyiségközpontú. A képzésben a differenciált felkészítés, a csoportos és
egyéni foglalkozások (tanulást megalapozó képességek fejlesztése, tanulási zavarok terápiája)
segítségével érhetjük el a megfelelı fejlesztést. A speciális megsegítéshez a gyógypedagógus,
pszichológus,
fejlesztı
tanár
esetenként
más-más
szakember
véleményének
figyelembevételével készíti el a tanuló egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı programokat egyéni fejlesztési tervet.
A fejlesztési területek, kompetenciák
A fiatalok habilitációjának feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelı szakmai felkészültség
mellett mindazon személyiségjegyekkel, amelyek az életkezdéshez, munkába álláshoz – a
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társadalomba való bekerüléshez és megmaradáshoz – alapvetıen szükségesek. A tanulókat fel
kell készíteni az integrált társadalmi környezetbe való beilleszkedésre és a felelısségteljes,
önálló munkavégzésre. Ez egyben az egyik legfontosabb lépés az eddigi életútjukat
végigkísérı rehabilitációs cél megvalósításában. Munkába állításuk és a munkaerı-piacon
való érvényesülésük jelentısen függ attól, hogy milyen mértékben sikerült a képzés ideje alatt
kialakítani bennük a megfelelı munkavállalói magatartást (munka iránti pozitív viszony,
munkavállalói tájékozottság, munkahely keresési technikák alkalmazása, megbízható
munkavégzés stb.).
A folyamatos, egész életpályán át tartó továbbképzés szükségessége miatt a tanulókat további
képzésekben való részvételre is fel kell készíteni.
Az önálló életvitelre felkészítés érdekében szükséges mindazon ismeretek, magatartási
normák elsajátítása, amelyek az önálló (családi) életkezdéshez és életvezetéshez
elengedhetetlenek. E területen különösen a kudarcok elkerülésére, a problémák
(vészhelyzetek) megelızésének lehetıségére kell felkészíteni a fiatalokat. Ennek érdekében
javasolt egyéni és/vagy csoportos személyiségfejlesztı programok és tréningek készítése és
alkalmazása.
Azon túl, hogy fel kell készíteni a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra a
tehetséggondozás is fontos feladat. Amennyiben az iskola a rész-szakképesítések képzésére
állt be, a magasabb szintő szakképesítés megszerzésére alkalmas tanulók kiválasztásáról,
felkészítésükrıl, esetleges átirányításukról gondoskodni kell.
Habilitáció - rehabilitáció
A képzésbıl való kilépés a legtöbb tanuló számára iskoláztatásuk befejezését és munkába
állásuk kezdetét is jelenti. A képzést végzık feladata a tanulók munkavállalóvá válásának
folyamatát maximálisan segíteni azáltal, hogy a szakmai tudás elsajátításával együtt képessé
teszik a tanulókat a megfelelı munkavégzı képességnek, tájékozottságnak,
viselkedéskultúrának birtokában a munkaerıpiacon való érvényesülésre.
A tanulók sikeres munkába állítását, munkában tartását megfelelı partnerek, segítık
bekapcsolásával biztosíthatjuk. Ma már kötelezıen végzendı feladata az iskolának a
pályakövetés, amivel a képzésbıl kilépı fiatalok sorsának további sikerességét segíthetjük.
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I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az adaptált központi program
- a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésrıl szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
- a gyermekek jogairól szóló 1991. LXIV. törvény (1989. november. 20. a New
Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29. cikk),
- az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló módosított
2003. évi
CXXV. tv.,
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. (IV. 1.) törvény,
- az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat
valamint
- a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló többször
módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi
integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl szóló 8/2006.(III. 23.) OM rendelet,
- az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló
4/2002.(II. 26.) OM rendelet,
- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló többször
módosított 243/2003.(XII. 17.) Kormány rendelet,
- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.(V. 20.) OM rendelet és a módosító
1/2006.(VI. 29.) OKM rendelet,
- a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
2/2005.(III. 1.) OM rendelet,
- a nevelési intézmények mőködésérıl szóló többször módosított
11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet,
- a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki
követelményeirıl szóló 19/2002.(V. 8.) OM rendelet,
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V.
21.)
SZMM rendelet,
- a 33 582 04 1000 00 00 Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2010. (II. 05.) SZMM rendelet.
alapján készült, a gyakorlati képzés megszervezésében közremőködı gazdálkodó
szervezet igényeit figyelembe véve.

2. A rész-szakképesítés OKJ-ban szereplı és egyéb adatai
A rész-szakképesítés azonosító száma: 33 582 04 0100 31 01
A rész- szakképesítés megnevezése: Szobafestı
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Hozzárendelt FEOR szám:

7635

Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya:

30 %

Gyakorlat aránya:

70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

van

Idıtartama (évben vagy félévben):

2 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetı, mikor:

szervezhetı
az elsı év végén

3. A képzés szervezésének feltételei
A személyi és tárgyi feltételek a Festı, mázoló, tapétázó szakképesítés központi adaptált
programjával megegyezı.
4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének feltételei
Bemeneti kompetenciák:

Vagy
Iskolai elıképzettség:

a képzés megkezdhetı a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetık a szakképzést elıkészítı évfolyamok keretében
2 év szakmai alapozó, elıkészítı évfolyam (10. évfolyam
elvégzése)

Szakmai elıképzettség:

-

Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
A képzésbe való belépés – iskolarendszeren belüli képzés esetén – tanulásban
akadályozottak részére egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek meglétével,
egyéni elbírálás alapján történjen.
A Szobafestı szakma gyakorlása (tanulása) nagyobb fizikai és idegrendszeri
megterhelést jelent. A festékekkel, oldószerekkel, és adalékanyagokkal való munka
nagy odafigyelést és fokozott munkaegészségi, biztonsági elıírásokat igényel, ezért
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javasolt a pályaalkalmasság, szakmai alkalmasság figyelembe vétele. Már a
pályaorientálásnál is figyelemmel kell lenni e követelményekre, a tanulásban
akadályozottsághoz társuló esetleges problémáikra (magatartászavar, allergia,
gyógyszerszedés, stb.).
A komplex pályaalkalmassági vizsgálaton gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi
szempontok alapján véleményezik a tanuló alkalmasságát a képzésbe való belépésre.
A képzésbıl való kizáró ok meghatározása a komplex pálya- és szakmai alkalmassági
vizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint indokolt.)
5. A szakképesítés munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma 7635
FEOR megnevezése Festı és mázoló
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása:
Elıkészíti a munkafolyamatot
Különféle anyagú felületeket elıkészít
Alapozó festést végez
Elıkezeli a felületet megválasztott technikával
Felújítási munkát végez
Fest, mázol
Díszítı munkát végez
Elvégzi a befejezı munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez mőemléki épületen
6. A képzés célja
A rész-szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakör, foglalkozás
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai
készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tanulásban akadályozott tanulók esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai
kiegészülnek – az egyéni igényeknek megfelelıen – egészségügyi és pedagógiai habilitációs,
rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztı foglalkozások,
szocializációs programok segítik.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek
fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából
származó hátrányok csökkentésére irányul.

7. A szakképesítés követelménymoduljai
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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0459-06 Építıipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat idıbeli végrehajthatóságát, megtervezi a
munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökrıl, gépekrıl
Ellenırzi a felhasználásra kerülı anyagokat
Felvonul a megfelelı eszközökkel, munkaerıvel a munkaterületre
Egyeztet a tervezıvel, a kivitelezésben résztvevı más szakmák képviselıivel, a
megrendelıvel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelızı munkafolyamat produktumát ellenırzi
Eszközeivel levonul a munkaterületrıl
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyőjti és szakszerően tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerő tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelı naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tőz- és környezetvédelmi oktatáson vesz
részt
Ellenırzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az elıírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági elıírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezıket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelıen intézkedik
Teljesíti a mőemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, mőszaki
elıírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendıket a keletkezett környezetszennyezéssel
kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Anyagmennyiség-meghatározás
C
Rendelési dokumentumok
C
Szállítás
C
Munka megkezdésének feltételei
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B
C
B
B
C
C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi elıírások
Elsısegélynyújtás
Tőzvédelem
Tőzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági elıírások
Védıruhák, védıfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintő számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezıkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítıkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintı képesség
Rendszerezı képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség

0875-06 Falfelületek elıkészítése, festése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Alapvakolat felületét javítja
Gipszeléssel, mészhabarccsal javítja a felület egyenetlenségét
Gletteléssel simítja a felületet
Csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az elıkészített felületet
Átfesti a felületet az alapozófesték sajátosságainak megfelelıen
Mészfestést készít új vakolatra
Enyves festést készít
Fröcskölést készít
Vonalozást készít
Keretezést, sávozást készít
Mintázást készít
Hengerezést készít
Márványutánzatú festést készít
Textil-mintázatú festést készít
Plasztikus vonalazást készít
Lazúrfestést készít
Díszítı mintát készít
Díszítı munkát végez
Síkornamentikát fest
Plasztikát fest
Szükség szerint sablont készít gipsz mintához
Stukkó díszítést végez
Antikolást, patinázást végez
Fautánzatot fest
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Falfelületek elıkészítése
B
Alapfelületek anyagai
B
Alapfelületek fajtái
B
Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel
B
Alapozó festés
B
Mészfestés
B
Enyves festés és fröcskölés
B
Sablonmintázás készítése
B
Hengerezés
B
Textil mintázat és plasztikus vonalazás készítése
B
Lazúrfestés készítése
B
Fafelületek felületkezelése
B
Festékek csoportosítása
B
Mészfestékek, enyves festékek
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C

Színezıanyagok
Kazein kötıanyagú festékek
Diszperziós glettek, mőgyanta kötıanyagú festékek
Díszítı minta készítése
Síkornamentika festése
Plasztika festése
Stukkó díszítés
Antikolás, márványozás
Kéziszerszámos felületcsiszolás
Szabadkézi rajz
Ábrázoló geometria
Mőszaki rajz
Hossz- és területszámítások
Felmérések készítése rajzról
Felmérések készítése helyszínen
Anyagszükségleti számítások rajzról, helyszínen
Gép- és idıszükséglet számítások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvő beszédkészség
3
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
5
Létra használata
5
Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Szervezıkészség
Erıs fizikum
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtı készség
Kompromisszumkészség
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Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Áttekintı képesség
Rendszerezı képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Intenzív munkavégzés

0878-06 Mázolás, festés, felújítási munkák I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megvizsgálja a felújítandó felületet
Kiválasztja a felújításhoz szükséges technikát
Elvégzi a felújítási munkát
Ellenırzi az alapfelületet, elvégzi a finomjavításokat
Alapozó, közbensı réteget hord fel
Elıkészíti a festést, mázolást
Kiválasztja a festéket
Színezés esetén bekeveri a kívánt színárnyalatot
Elıkészíti a mázolandó felületet
Alapmázolást készít különbözı felületeken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Alapfelületek anyagai
B
Alapfelületek fajtái
B
Festékek csoportosítása
C
Mázolás
B
Kéziszerszámos felületcsiszolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése
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3
3
5
5

Szakmai nyelvő beszédkészség
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Létra használata
Kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Szervezıkészség
Erıs fizikum
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtı készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintı képesség
Rendszerezı képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerő árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi)
feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerő indítási, mőködtetési feladatait
Közremőködik kisebb társas vállalkozás mőködtetésében
Tájékozódik a piaci igényekrıl
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
Alapszintő munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D
A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C
Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintő számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlıdıképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás

A 33 582 04 0100 31 01azonosító számú, Szobafestı
megnevezéső
Rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

0459-06

Építıipari közös feladatok I.

0875-06

Falfelületek elıkészítése, festése I.

0879-06

Mázolás, festés, felújítási munkák II.

0886-06

Általános vállalkozási feladatok
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A 33 582 04 0100 31 01azonosító számú, Szobafestı megnevezéső
rész-szakképesítés éves és heti óraterve

Tantárgyak

Tananyagegység

Osztályfınöki
Testnevelés
Társadalmi és
életviteli ismeretek
Informatika
Összesen

Vállalkozási ism.

Épület diagnosztika
Munkavédelem
Szakszámítás

Szakrajz

Anyagismeret

Szakmai ismeret

36

Heti
óraszám
11.évf.
1
2

Összes
óraszám
12.évf.
32
72
32

1
1

32

12.évf.
1
2
1
1
5

5
196st/1.0/086607
196st/2.0/086607
196st/1.0/045907
196st/2.0/045907
196st/3.0/045907
196st/9.0/087507
196st/2.0/087507
196st/3.0/087507
196st/1.0/087507
196st/1.0/087807
196st/4.0/087507
196st/5.0/087507
196st/6.0/087507
196st/8.0/087507
196st/3.0/087807

Elmélet összesen
Elméletigényes

Összes
óraszám
11.évf.
36
72
36

196st/1.0/0459-

36
1
32
1
36
1
36
1
36
1
32
1
36
1
36
2
36
1
36
1
36
2
36
1
64
2
32
1
36

32
1

1

360

10

288

9

216

6

160

5
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gyakorlat

07
196st/2.0/045907
196st/8.0/087507
196st/2.0/087507
196st/1.0/086607
196st/3.0/087807
196st/2.0/086607

Szakmai gyakorlat
Összesen
Heti összesen

504

14
35

Nyári gyakorlat

512

16
35
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A rész-szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Iskolai rendszerő szakképzés esetén: Az utolsó szakképzı évfolyam eredményes
elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével
- Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerő
szakképzésben résztvevı vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes
szintvizsga
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építıipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése
számítógépen
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (idıterv)
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Munka- és balesetvédelmi elıírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0875-06 Falfelületek elıkészítése, festése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapfelület fajtái, tervrajz alapján anyagmennyiség, gép- és idıszükséglet
kiszámítása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szükséges eszközök, anyagok kiválasztása, festés (felület) elıkészítése,
Festés kivitelezése megadott technikával
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0879-06 Mázolás, festés, felújítási munkák II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felújítandó felület (festés, mázolás, lakkozás) vizsgálata, felújítási eljárás
meghatározása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Falfelület felújítási munkájának elvégzése, festése
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Felület elıkészítése, mázolása vagy lakkozása
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
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gyakorlati
Idıtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
írásbeli
Idıtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festı, mázoló és tapétázó megnevezéső
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 50
3. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai
A jelenleg hatályos szakképzési törvény, valamint a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet 5.§ (4) rendelkezései
értelmében a sajátos nevelési igényő vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat
a vizsgabizottság döntése alapján eltérı vizsgatevékenységgel, illetve idıtartammal is
teljesíthetı. A vizsgabizottság döntésérıl határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. Tanulásban akadályozottak számára – a
hatályos rendelkezések szerint – társuló részképesség-zavar esetén az írásbeli vizsgarész
szóbeli feladatmegoldás útján is teljesíthetı.
Tanulásban akadályozott vizsgázónak indokolt esetben a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek
teljesítésére hosszabb idıtartam engedélyezhetı. Különösen jelentıs a vizsgahelyzet
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megfelelı körülményeinek biztosítása (nyugodt légkör, ösztönzı hangulat, megfelelı
kérdezı-tanár jelenléte).
10. Egyéb feltételek, beszámítható elızetes tanulmányok
„A fogyatékossággal élı részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai
alkalmassági és pályaalkalmassági, valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények
figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást,
továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A
fogyatékosság alapján, a fogyatékossággal élıt mentesíteni kell egyes tantárgyak,
tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. A vizsgán
biztosítani kell a hosszabb felkészülési idıt, az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni a
segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történı felváltását. A
mentesítésrıl iskolai rendszerő szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság,
iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság
véleményének hiányában a felülvizsgáló orvos véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság
dönt. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított
szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez.” /Szakképzési
törvény 11.§(6)/
A program jellemzıi
Az alapprogramnak megfelelıen kompetencia alapú, moduláris szerkezető, a tanulásban
akadályozott (fogyatékossággal élı) tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen
gyakorlatba ágyazott, személyiségközpontú, fejlesztı jellegő program.
Az adaptált központi program speciális elemei:
- a sajátos nevelési igénynek megfelelı, pozitív diszkriminációt biztosító feltételek
beépítése (személyi, tárgyi feltételek, képzés szerkezete, vizsga)
- javaslatok a szabad sáv idıkeretének felhasználására:
- javaslat a szakmai kompetenciák kialakítását erısítı közismereti tantárgyakra
- javaslatok a rehabilitációt szolgáló (fejlesztést, munkába állást, az önálló életvitelt)
tananyagegységekre,
A sajátos nevelési igényő (SNI), tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási
tevékenységet nehezítı tényezık
Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség
hiányosságai, fejlıdési zavara következtében tartósan feltőnıen nehezen tanulnak.
A tanulásban akadályozottság kialakulása több tényezıre vezethetı vissza. Ezen adaptált
program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai felkészítéséhez
készült, akiknél a tanulásban akadályozottság alapvetıen a központi idegrendszer
enyhe, különféle eredető, örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy
funkciózavarával függ össze.
A tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) megállapítását a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex
vizsgálatok alapján. Szakértıi véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve
egyúttal a fejlesztés irányait.
A tanulásban akadályozottak csoportján belül rendkívül változatos eltérések tapasztalhatók.
A tanulóknál jelentıs különbségek mutatkoznak: a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók
jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínőségében, pszichikus funkciók érintettségében
(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet,
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viselkedés, magatartás, cselekvés, stb.), a fejlıdés ütemében, a fejlesztés várható
eredményében.
A tanulásban akadályozott tanulók iskolai tanulásának eredményességét akadályozzák a
tanulási helyzetekben (eltérı mértékben és egyedi kombinációban) megmutatkozó jellemzıik:
- a téri tájékozódás,
- a finommotorika,
- a figyelemkoncentráció gyengeség,
- a bonyolultabb gondolkodási folyamatok,
- a kommunikáció, a szociális alkalmazkodás fejlıdésének eltérései,
- valamint a tanulási képességek különbözı fejlıdési zavarai.
A tanulásban akadályozott tanulók képzése során számolni kell a tanulási-tanítási
tevékenységet változó mértékben és variációban elıforduló nehezítı tényezıkkel:
- a tanulási és a munkavégzési motiváció gyengesége,
- a kognitív képességek zavara (a figyelem szőkebb terjedelme, szétszórtsága; az
emlékezet szőkebb terjedelme, a bevésés-felidézés gyengeségei; az elvont
gondolkodás gyengeségei),
- a személyiség-fejlettség alacsonyabb szintje (önállótlanság, ingerlékenység vagy
zárkózottság, befolyásolhatóság),
- a szociális érzékenység gyengesége (kommunikációs zavarok; kapcsolatteremtési
és kapcsolattartási képesség fejletlensége),
- egyéb társuló problémák (egészségügyi, szociális és magatartási zavarok)
A tanulásban akadályozottságból fakadó pedagógiai jellemzık:
- speciális nevelési igény,
- fejlesztés a többségi iskola átlagos feltételei között nem biztosítható,
- külön segítségadás nélkül akadályozott tanulási folyamat,
- speciális nevelési igény kielégítéséhez, eredményes tanulási-tanítási
tevékenységhez pedagógiai többletszolgáltatások, egyéni gyógypedagógiai
megsegítés szükséges.
Az SNI gyermekek, tanulók egyénre szabott, folyamatos fejlesztésük attól is függ, hogy
milyen egyéb társuló egészségügyi, érzékszervi, mozgási, beszédfejlıdési rendellenesség,
magatartászavar kapcsolódik a fogyatékosságukhoz.
A fejlesztés – a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés - a szakképzési
évfolyamokon is kiemelt szerepet kap.
A nevelést-oktatást meghatározó jellemzık miatt a hosszú fejlesztési folyamatban az aktuális
igényeknek megfelelıen kell módosulnia:
- az ismeretek tartalmának és mélységének,
- a tevékenységformáknak,
- az alkalmazott módszereknek, a tanítás szervezeti kereteinek (osztály, csoport,
egyéni),
- a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének.
Módszertani ajánlások
A pedagógus - a tanulásban akadályozottak tanára, oktatója - szerepe, a tanulókra gyakorolt
hatása igen jelentıs tényezı a képzés eredményességében. A tanulásban akadályozott tanulók
többségére jellemzı az általuk elismert felnıtt elfogadása, a példakövetés. A feltételek
sorában kiemelkedı jelentıségő, hogy emberi tulajdonságaikban elismert képzık alapvetı
gyógypedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkezve, azt alkalmazva vegyenek
részt a nevelés-oktatás-képzés folyamatában.
A képzıktıl elvárt szemlélet és kompetenciák
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A pedagógiai szemlélet jellemzıje a tanulóközpontúság, nevelésfilozófiai elemei:
- empátia,
- tolerancia,
- nyitottság,
- elıítélet-mentesség,
- elfogadó attitőd,
- pozitív értékrend.
Kompetencia területek:
- szakmai tapasztalat, felkészültség, alapvetı gyógypedagógiai ismeretekkel
- pedagógus hivatás iránti elkötelezettség, kitartás
- tanulási és fejlıdési készség
- elmélet és gyakorlat egységében való gondolkodás
- csoportban való együttmőködés
- személyközpontú pedagógiai megközelítés
- kommunikációs készség, motivációs képesség
Az elvárások nemcsak szakmai szinten fogalmazódnak meg, de emberi tulajdonságokban,
személyiségjegyekben is (derős, empatikus személyiség, az átlagosnál nagyobb teherbíró
képesség, a folyamatos team-munkában való együttmőködési képesség).
Ezért is fontos, hogy csak megfelelı felkészültségő és személyiségő kollégák vállalják a
tanulásban akadályozottak képzését.
Ismerjék mindazokat a tananyagokat, taneszközöket és módszereket, melyek alkalmazásával
megvalósítható a tanulásban akadályozottak rehabilitációt szolgáló komplex, egyénre szabott
fejlesztése, szakmai felkészítése.
A kívánt cél, amit a komplex rehabilitációs program megvalósítani kíván csak összehangolt
team munka eredményeként érhetı el.
A tanulók felkészítése a képzésbe való belépésre, beiskolázás
A Szobafestı rész-szakképesítésre való beiskolázásnál nagy szerepe van a pályairányítók
(elsısorban a pedagógusok) körültekintı eljárásának. Már a rész-szakképesítés megválasztása
a tanuló kompetenciáinak, személyiségének alapos ismeretében, a szakma elsajátításához
szükséges alapismeretek átadásával, további életút lehetıségek feltérképezésével lehetséges.
A szakmai választásánál a szakmai alkalmasság mellett tanulásban akadályozottak esetében
javasolt a pályaalkalmasság körben járása, az egészségügyi alkalmasságnak való feltétlen
megfelelés.
A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 3. számú melléklete
tartalmazza az építészeti szakmacsoport bemeneti kompetenciáit modulokba rendezve.
Ennek ismerete és alapul vétele elengedhetetlen a szakképesítésre beiskolázás során.
(Lásd.2.számú Melléklet ). A szakmatanulásra való felkészítés iskolai szakaszaiban
(elıkészítés és alapozás) kiemelt feladat e kompetenciák fejlesztése.
A szakmai elıkészítés-szakmai alapozás nélkül, alapismeretei hiánnyal, készségek gyengébb
voltával a képzésbe lépı tanulók számára legalábbis az l. szakképzési évfolyamon szükséges
a hiánypótlás, felzárkóztatás, az intenzívebb fejlesztés.
A képzés szerkezete - képzési tartalom
A közismereti tananyagtartalmak
A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
többszörösen módosított rendelet elıírása lapján a speciális szakiskola valamennyi
évfolyamán lehetıség van heti 6 óra közismeret oktatására.
Az adaptált központi programban beépített kötelezı közismereti tantárgyak:
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- Osztályfınöki óra (1 óra/hét / egészségnevelés 10 óra/ év
- Testnevelés és sport (2 óra/hét)
- Társadalmi és életviteli ismeretek (1 óra/hét)
A program 8. A képzés szerkezete c. fejezetben tettünk javaslatot a tanulásban akadályozott
tanulók sajátos nevelési igényét alapul véve tettünk javaslatot évfolyamonként a kötelezıen
túli közismereti tananyagegységek (tantárgyak) beemelésére illetve a választható szakmai
tananyagegységekre.
A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az
Anyanyelv/Kommunikáció/Szakmai kommunikáció
Matematikai ismeretek/Szakmai számítások
A kötelezı szakmai tananyagegységek
A képzés elsı szakaszában a tanulók elızetes iskoláztatása, eltérı fejlettségi szintje indokolja
a szakmai alapképzés tananyagegységei körében az alapozást jelentı szakmai ismeretek,
kompetenciák elsajátításának, megerısítésének biztosítását, ezen tananyagegységekre
fordítható idı megnövelésével (javasolt az Anyagszükséglet meghatározása I. és a Szakrajz I.
tananyagegységekben az esetlegesen hiányzó alapozó felkészítés pótlására lehetıséget
biztosítani)
.
A szabad sáv (20%) tervezése
A szabad sáv biztosítja nemcsak a tanulók helyi igényének megfelelı tananyagtartalom
elrendezés, tananyagbıvítés (eltérı és új tananyagelemek, egységek kialakítása pótlás,
felzárkóztatás, fejlesztés céljából) lehetıségét, de alapul szolgál a tananyagegységek
feldolgozására javasolt óraszámok módosítására is (óraszám átcsoportosítás, óraszám emelés
egyes tananyagelemhez).
A szabad sáv (20%) terhére az iskola helyi szakmai programjába ajánlott közismereti,
szakmai tantárgyak, tananyagegységek, programok:
- Egészséges életmódra nevelés speciális szakiskolai program
- Társadalmi és életviteli ismeretek speciális szakiskolai program
- Matematika/ Szakmai számítások
- Anyanyelv/ Kommunikáció/ Szakmai kommunikáció
- Szakmai idegen nyelv
- Számítástechnikai alapismeretek/Alkalmazott számítástechnika
- Munkába állást segítı ismeretek és gyakorlatok
Az iskola helyi közismereti és szakmai tantárgyi programjai, tananyagegységei A szabad sáv
terhére a tanulásban akadályozottak számára készült adaptált programban tervezett modulok,
tantárgyak (Társadalmi és életviteli ismeretek, Munkába állást segítı ismeretek és
gyakorlatok) kiemelten a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák kialakítását,
erısítését szolgálják.
A nem kötelezı tanórai foglalkozások
A nem kötelezı tanórai foglalkozások a tanulók érdeklıdése és igénye szerint szervezhetık.
E törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhetı a felzárkóztatás,
tehetséggondozás, speciális és kiegészítı ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás.
Ellenırzés – értékelés
Ellenırzés
- komplex módon, rendszeresen
- hiányosságok feltárása,
- egyéni és csoportos felzárkóztatás,
- a fejlesztés megtervezése
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Értékelés
- pozitív irányultság
- kudarcélmények elkerülése
Motiváló tényezıként alkalmazható:
- az elıre közölt ellenırzési és értékelési szempont,
- fokozatosság az ellenırzési módok alkalmazásában (szóbeli, írásos; különbözı
nehézségi fokú írásos felmérık),
- a humánus és igazságos értékrend következetes alkalmazása,
- a feladatteljesítést közvetlenül követı, pozitív irányultságú, többnyire szóbeli
értékelés,
- a fejlıdés elismerése.
Az elméleti tudás vagy megértés ellenırzése:
- szóban
- írásban
(Kezdetben az, azonnali szóbeli visszacsatolással, majd fokozatosan egyre több írásos
formában, különösen azoknál a tananyagegységeknél, ahol írásbeli vizsgatevékenység
van elıírva.)
A gyakorlati tevékenységek ellenırzése-értékelése komplex feladat, ami a manuális
tevékenységen (a munka eredményessége=produktum, munkaszervezés, idıbeosztás,
dokumentálás) túl kiterjed az elméleti ismeretek elsajátítására (gyakorlati alkalmazására). Ez
különösen az elméletigényes gyakorlati tananyagtartalmak esetében a gyakorlat manuális
részének ellenırzése mellett az elméleti ismeretek elsajátítására vonatkozóan feladatlapok,
tesztek, számítási feladatok útján történhet.
A produktum értékelésekor figyelembe kell venni az eszközök kezelésének szakszerőségét
(eszközhasználat) munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását, a gazdaságos
szemléletmód érvényesülését.
A tanulásban akadályozottak tanulási tevékenységének ösztönzése, az értékelés az ötfokú
skálán, érdemjeggyel történı módjánál tágabb értékelési módot igényel.
A modul tananyagmennyisége egyetlen egységet jelent, egyetlen érdemjegy írható a
dokumentumokba. A feldolgozás jellege és tartalma módszertanilag és órarendileg is
szükségszerően differenciált, ezért az érdemjegyek (heti, havi, illetve modulzáró, félévi,
év végi) összetevıkbıl állnak össze Az érdemjeggyel (osztályzattal) történı értékelés
mellett a képzés folyamán mindvégig fontos a szöveges értékelés, aminek igazodnia kell a
tanulók eltérı adottságaihoz és egyéni fejlıdési üteméhez. A szöveges értékelés felhívja a
figyelmet a hibákra, hiányosságokra, kiemelve a pozitívumokat megmutatja a további
fejlıdés lehetıségeit (a tanuló számára és a fejlesztés feladatokhoz).
Fejlesztési feladatok
- szakemberek folyamatos, együttes (teamben végzett) munkája
- fejlesztési terv (fejlesztés területei, céljai, programjai)
- egyénre szabott, személyiségközpontú fejlesztés
- differenciált felkészítés,
- a csoportos és egyéni foglalkozások (tanulást megalapozó képességek fejlesztése,
tanulási zavarok terápiája)
- egyéni fejlesztési terv
A fejlesztési területek, kompetenciák
- megfelelı szakmai felkészültség
- személyiségjegyek az életkezdéshez, munkába álláshoz
- integrált társadalmi környezetbe való beilleszkedés
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felelısségteljes, önálló munkavégzés
megfelelı munkavállalói magatartást (munka iránti pozitív viszony, munkavállalói
tájékozottság, munkahely keresési technikák alkalmazása, megbízható
munkavégzés)
- további képzésekben való részvétel
- tehetséggondozás
Habilitáció - rehabilitáció
A képzésbıl való kilépés a legtöbb tanuló számára iskoláztatásuk befejezését és munkába
állásuk kezdetét is jelenti. A képzést végzık feladata a tanulók munkavállalóvá válásának
folyamatát maximálisan segíteni azáltal, hogy a szakmai tudás elsajátításával együtt képessé
teszik a tanulókat a megfelelı munkavégzı képességnek, tájékozottságnak,
viselkedéskultúrának birtokában a munkaerıpiacon való érvényesülésre.
A tanulók sikeres munkába állítását, munkában tartását megfelelı partnerek, segítık
bekapcsolásával biztosíthatjuk. Ma már kötelezıen végzendı feladata az iskolának a
pályakövetés, amivel a képzésbıl kilépı fiatalok sorsának további sikerességét segíthetjük.
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Jóváhagyási szám: 13327-11/2008. (VIII.1.)
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IPARITERMÉK-BONTÓ

Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az adaptált központi program
- a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésrıl szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
- a gyermekek jogairól szóló 1991. LXIV. törvény (1989. november. 20. a New
Yorkban aláírt a
- Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29. cikk
- az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló
módosított 2003. évi CXXV. tv.
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. (IV.törvény,
- az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat
valamint
- a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.)
OM rendelet módosításáról,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi integrált
szakképzı központ tanácsadó testületérıl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
- az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
- a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló módosított
243/2003.
- (XII. 7.) Kormányrendelet,
- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a módosító 1/2006. (VI. 29.)
OKM rendelet,
- a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
módosított
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet,
- a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2.sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényő
tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült kerettanterv
(választható az elıkészítı szakiskola, a speciális szakiskola 9–10. évfolyamain az
enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását végzı közoktatási intézmények
számára),
- a nevelési intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet,
- a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki
követelményeirıl szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet,
- a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl szóló
1057/2005. (V.31.) Kormányhatározat
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
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a 31 521 08 0000 00 00 Gyártósori gépkezelı, gépszerelı szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
- (amely tartalmazza a 31 521 08 0100 21 03 Iparitermék-bontó részszakképesítés
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit)
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzı intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közremőködı gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési idıre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképzı intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A rész-szakképesítés OKJ-ban szereplı és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 08 0100 21 03
A szakképesítés megnevezése: Iparitermék-bontó
Szakképesítések köre:
Elágazások: nincsenek
Hozzárendelt FEOR szám: 8193
Szakképzési évfolyamok száma: 2
Elmélet aránya: 30 %
Gyakorlat aránya: 70 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Idıtartama (évben vagy félévben): 1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetı

3. A képzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17. §-ában szabályozott
feltételekkel rendelkezı pedagógus, illetve más szakember láthatja el:
– a szakmai elméleti tantárgyakat oktatóknak szakiránynak megfelelı felsıfokú
(tanári) képesítéssel, illetve gyógypedagógiai tanári végzettséggel kell
rendelkeznie.
– a gyakorlati képzést szakirányú fıiskolai vagy szakiránynak megfelelı tanári
végzettséggel, illetve felsıfokú végzettséget tanúsító szakoktatói oklevéllel, esetleg
érettségivel és mestervizsgával és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezı
szakember folytathat.
– a tanulók tanulásban való akadályozottságára, személyiségük eltérı fejlettségi
szintjeire való tekintettel - speciális nevelési feladatok ellátására - szakirányú
gyógypedagógiai tanár és a pedagógiai munkát segítı felsıfokú gyógypedagógiai
asszisztens alkalmazása szükséges.
– a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása
érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint).
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Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
– szaktanterem
– tanterem
– tanmőhely
– oktatókabinet
A szakmai elméleti tananyagegység oktatásához az alábbiak ajánlottak:
- fémipari szaktanterem: a szakmai elméleti tantárgyi oktatáshoz (szakmai- és
anyagismeret, szakrajz),
- számítástechnika szaktanterem: a számítógép-kezelés oktatásához,
- osztálytermek (megfelelı eszközökkel): a munkajogi ismeretek, a társadalmi
kapcsolatok, a munka- és környezetvédelem, az egészséges életmód, a gazdasági és
vállalkozási ismeretek tananyagegységek oktatásához.
- A gyakorlati oktatás csak az elıírt felszereltségő tanmőhelyben történhet. Ennek
hiányában a szakképzı intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttmőködve – a megállapodásban rögzített módon - gondoskodik a gyakorlati
oktatás feltételeirıl.
Iskolai /belsı/tanmőhely, oktató kabinet kialakítása külsı gyakorlati képzıhely igénybe
vétele esetén is javasolt. Az oktató kabinetben kiscsoportos formában, illetve egyénileg
történı foglalkoztatás biztosítja a szakmai elméleti ismeretek közvetlen gyakorlati
megerısítését.
A szabadon választható tananyagegységek, az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs
tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység, illetve a foglalkozás jellegének
megfelelı feltételek szükségesek.
A tanulószerzıdés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara - adott esetben a szakképzı
iskola bevonásával ellenırzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenırzési joga kiterjed a
szakképzı iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati
képzés feltételeinek ellenırzésére is.
Ennek hiányában a szakképzı intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttmőködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeirıl.
A tanulószerzıdés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzı
iskola bevonásával – ellenırzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenırzési joga kiterjed a szakképzı iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenırzésére is.

4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
- Bemeneti kompetenciák: - Iskolai elıképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
- Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
- Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
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- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- A szakképesítés szakmai alkalmassági követelményhez kötött.
A képzésbe való belépés tanulásban akadályozottak körében a kötelezı egészségügyi
alkalmasság és a javasolt pályaalkalmassági feltételek megléte esetén, egyéni elbírálás szerint
ajánlott.
Iskolarendszerben történı képzés esetén a képzésre jelentkezı tanulónak pályaválasztási
tanácsadáson és pályaalkalmassági vizsgálaton javasolt részt vennie, ahol gyógypedagógiai,
pszichológiai és orvosi szempontok összegzése alapján véleményezik alkalmasságát a
szakmára.
A képzésre jelentkezı tanulóknak olyan - orvosok által meghatározott - egészségügyi
feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a
szakképesítés megszerzését követıen a folyamatos munkavégzést lehetıvé teszik.
A képzésbe belépı tanuló tanulási akadályozottsága, személyiség fejlettsége alapján
alkalmasnak kell lennie a kéziszerszámok mellett a különféle fémipari gépek és berendezések
munkavédelmi elıírásainak megfelelı betartására, azok biztonságos mőködtetésére,
használatára és elsıdleges karbantartására.
5. A részszakképesítés munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
8193

FEOR megnevezése
Iparitermék-bontó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása:
- Elıkészíti a tevékenységet
- Az elızı gyártási mőveleti helytıl átveszi a munkadarabot
- Végrehajtja a bontási folyamatot
- Megmunkáló gépeket kezel
- Ellenırzést végez
- Elvégzi a napi karbantartást
- Dokumentálást végez
- Betartja a munka-, tőz- környezetvédelmi és minıségügyi elıírásokat

6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében
- el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat,
- ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai
ismeretek,
szakmai
készségek,
képességek,
személyes,
társas
és
módszerkompetenciák).
Az iskolai rendszerő képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl
magában foglalja a
- nevelési célokat,
- a személyiség formálását,
- a szocializációs funkciókra való felkészítést is
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- a szakmával összefüggı társadalmi gyakorlat megismertetésével.
Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek
(egyéni igényeknek megfelelıen)
- egészségügyi és pedagógiai habilitációs,
- rehabilitációs célokkal.
Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztı foglalkozások, szocializációs programok
segítik.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek
fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából
származó hátrányok csökkentésére irányul.
7. A rész-szakképesítés követelménymoduljai
A 31 521 08 0100 21 03 azonosító számú, Iparitermék-bontó megnevezéső részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0110-07
Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi
feladatok
0342-07
Iparitermék-bontó feladatok

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
- Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elıírásokat
- Részt vesz a munka-, tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
- Gondoskodik elsısegélynyújtó és tőzoltó eszközökrıl
- Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
- A munkaterületet a szabályoknak megfelelıen alakítja ki
- Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyőjtés szabályait
- Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elıírásokat
- Részt vesz a mentésben, elsısegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
- A Környezetvédelmi ismeretek
- A Tőzvédelmi ismeretek
- A Munkabiztonsági ismeretek
- A Tőzoltó berendezések, eszközök
- A Tőzkár bejelentése
- A Elsısegélynyújtási ismeretek
- C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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- 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
- 3 Információforrások kezelése
- 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
- 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
- 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
- 4 Elsısegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
- Pontosság
- Önállóság
- Döntésképesség
- Felelısségtudat
- Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
- Irányíthatóság
- Határozottság
- Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
- Áttekintı képesség
- Figyelem-összpontosítás
- Rendszerezı képesség
- Lényegfelismerés (lényeglátás)
- Körültekintés, elıvigyázatosság
- Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0342-06 Iparitermék bontó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
- Tájékozódik a napi gyártásról
- Ellenırzi az általa használt eszközök, szerszámok megfelelısségét
- Beállítja a berendezés(ek) paramétereit az adott gyártási folyamathoz
- Leállítja a berendezéseket
- Ellenırzi a biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket
- A beosztottak, tanulók betanulási tevékenységét ellenırzi
- A beosztottak, tanulók betanulási tevékenységét dokumentálja
- A beosztottakat, tanulókat betanítja
- A bontáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket meghatározza
- A bontáshoz szükséges anyagokat elıkészíti
- A bontáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket a munkahelyén
elrendezi a gyártási (szerelési) logika szerint
- Az elızı gyártási mőveleti helytıl átveszi a munkadarabot
- Dokumentálja az elızı mőveleti helyrıl a munkadarab átvételét
- A részére kijelölt munkafeladatot elvégzi
- Ellenırzi az általa elvégzett munkafeladat eredményét
- A technológiai utasításoknak megfelelıen dokumentálja az egész mőszak alatt a
gépek kezelését, az esetlegesen elıfordult rendellenességeket
- Használja az egyéni- és alkalmazza a kollektív munkavédelmi eszközöket
- Karbantartja a munkavédelmi eszközöket
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- Elvégzi a napi karbantartást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
- B Gyártási dokumentáció
- B Vonatkozó jogszabályok ismerete
- B Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
- D Gyártmánykatalógusok
- B Szabványok
- C Gyártásszervezési alapfogalmak
- D Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
- D Gyártósori munkahelyek kapcsolata
- B Munkavédelem
- C A termékekkel kapcsolatos fogalmak
- A A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények
- C A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények
- A Munkautasítások
- B Hulladékgazdálkodás
- B Kézi anyagalakítás (elmélet/gyakorlat)
- C Esztergályozás (elmélet/gyakorlat)
- C Marás (elmélet/gyakorlat)
- C Fúrás (elmélet/gyakorlat)
- C Köszörülés (elmélet/gyakorlat)
- C Egyéb forgácsolási eljárások (elmélet/gyakorlat)
- C Szerelıszerszámok
- B A szerelés gépei, készülékei
- B Anyagmozgatás, teheremelés
- A Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
- A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
- A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
- A Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
- A Tőzvédelem
- A Környezetvédelem
- C A minıségirányítással és minıségellenırzéssel kapcsolatos fogalmak
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
- 1 Elemi szintő számítógéphasználat
- 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
- 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
- 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
- 3 Információforrások kezelése
- 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, jelzések értelmezése
- 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
- 3 Elemi számolási készség
- 3 Mennyiségérzék
- 4 Szerelı kéziszerszámok és kisgépek használata
- 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
- 4 Környezetvédelem iránti elkötelezettség
Személyes kompetenciák:
- Precizitás
- Kézügyesség
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- Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
- Önállóság
- Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
- Hatékony kérdezés készsége
- Kapcsolatteremtı készség
- Közérthetıség
- Kezdeményezıkészség
Módszerkompetenciák:
- Ismeretek helyénvaló alkalmazása
- Módszeres munkavégzés
- Logikus gondolkodás
- A környezet tisztántartása
- Figyelemmegosztás
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9. A rész-szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképzı évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsısegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama:
30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tőzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama:
45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0342-06 Ipari termék bontó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A beérkezı darab vizsgálata, bontás elvégzése, szelektált tárolás, kísérı dokumentáció
kitöltése
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idıtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bontott termék szelekciós szempontjai
A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység:
szóbeli
Idıtartama:
45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 08 0100 21 03 azonosító számú, Iparitermék-bontó megnevezéső szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai
„A sajátos nevelési igényő vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a
vizsgabizottság döntése alapján eltérı vizsgatevékenységgel, illetve idıtartammal is
teljesíthetı.
A vizsgabizottság a döntésérıl határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú mellékleteként
kiadott törzslapba be kell jegyezni.” 20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás
általános szabályairól és eljárási rendjérıl 5.§(4)
A tanulásban akadályozott tanulók számára az eredményesség érdekében fontos:
- a program végrehajtása során a vizsgára való felkészítés (vizsgatréningek
alkalmazása)
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a vizsga optimális feltételeinek megteremtése (pl. nyugodt légkör, bizalmat sugárzó
kérdezı tanár, gyógypedagógiai tanár, osztályfınök jelenléte).
A tanulók egy részénél a kommunikációs készség gyengébb volta miatt várható a gyakorlati
vizsgarészben az eredményesebb teljesítés. Indokolt egyéni elbírálás alapján szóbeli vizsgánál
a felkészülési idı és a felelés idıtartamának meghosszabbítása, a gyakorlati feladatteljesítés
idejének növelése.
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható elızetes tanulmányok
A beszámítható elızetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Gépgyártósori
gépkezelı, gépszerelı szakképesítés képzéséhez beszámítható elızetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
„A fogyatékossággal élı részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai
alkalmassági és pályaalkalmassági, valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények
figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást,
továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A
fogyatékosság alapján, a fogyatékossággal élıt mentesíteni kell egyes tantárgyak,
tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól, szükség esetén
mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy típusa, illetıleg szintje alól. A vizsgán
biztosítani kell a hosszabb felkészülési idıt, az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni a
segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történı felváltását. A
mentesítésrıl iskolai rendszerő szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság,
iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság
véleményének hiányában a felülvizsgáló orvos véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság
dönt. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított
szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez.” /Szakképzési
törvény 11.§(6)/
11. Módszertani ajánlások
Tanulásban akadályozottság – enyhe értelmi fogyatékosság
Tanulásban akadályozottak mindazok, akik a tanulási képesség hiányosságai, fejlıdési zavarai
következtében tartósan és feltőnıen nehezen tanulnak. A tanulási akadályozottság oka több
tényezıben keresendı.
Ezen szakmai program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai képzését
szolgálja, akiknél a tanulásban akadályozottság a központi idegrendszer enyhe, különféle
eredető, örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy funkciózavarával függ
össze.
A tanulásban akadályozott fiatalok alapfokú iskoláztatása speciális nevelés-oktatási
igényeinek megfelelıen szegregált vagy integrált szervezeti formában történik. A speciális
nevelés-oktatás során az alapismeretek elsajátításával párhuzamosan, képességeik fejlesztése,
korrekciója segítségével személyiségük fejlettségi szintje alapján válnak alkalmassá a
szakképzésbe való bekapcsolódásba. Azonban tanulásban való akadályozottságuk (egyénileg
igen eltérı mértékő) meglétével számolni kell a képzés folyamatában.
A tanulási-tanítási tevékenységet nehezítı tényezık:
- a tanulási és munka iránti motivációk gyengesége,
- a kognitív képességek gyengébb volta,
- alacsonyabb személyiség fejlettségi szint, szociális éretlenség megnyilvánulásaival
(önállótlanság, általános tájékozottság hiányai, kapcsolatteremtési képesség gyengébb
volta, kommunikációs zavarok)
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- a gyakori, társuló egyéb problémák (szociális, eü.)
Mindezek indokolják a tanulók különleges ellátási igényét, melyet a nevelık és képzık
mellett felkészült szakemberekkel elégíthetünk ki. Az esetleges gyengeségek mellett azonban
számíthatunk tanulóink nagyfokú szeretetigényére, a velük következetes, elismert felnıtt
feltétlen elfogadására, a segítıkészségükre, a sikerélményre, vágyakozásra, a bizonyítani
akarásra, a jól motiválhatóságra, a monotónia tőrésükre, a jól elsajátított gyakorlati munkában
való megbízhatóságukra, irányíthatóságra.
Az eredményes képzés feltétele a tanulók speciális nevelési-oktatási-képzési igényeinek
megfelelı módszerek, eljárások alkalmazása.
A tanulók elıkészítése a szakmai képzésbe való belépésre
Az Iparitermék-bontó részszakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei, a képzés
tananyagtartalma (elmélet-gyakorlat 30-70%), a szakképesítés megszerzésével végzendı
munkatevékenység szükségessé teszi a rendkívül körültekintı pályaorientálást. A
pályairányításnál különösen figyelembe kell venni, hogy az Iparitermék-bontó bár közepesen
nehéz fizikai munka, de olykor szabadban vagy nyílászáró szerkezet nélküli hideg, huzatos
helyiségben végzendı. A pályaorientációs iskolai szakasz (nemcsak a 9. évfolyamon) feladata
kiválasztani azokat a tanulókat, akik kognitív és manuális képességeik, egészségi állapotuk
alapján felkészíthetık a képzésbe való belépésre. Az eredményes képzés feltétele az alapos
szakmai elıkészítés, alapozás.
A hatályos OKJ alapfokú iskolai végzettségben (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított)
és betöltött tankötelezettségi korban (16. év) határozza meg a képzésbe való belépés
lehetıségét. A tanulók körében gyakori túlkorosság miatt ennek lehetısége adott. Reálisan
kell látnunk, hogy a tanulásban akadályozott tanulók közvetlenül a speciális általános iskola
8. évfolyamának elvégzése utáni beléptetése nem szerencsés a többség esetében. Az
alapiskola szőkebb tananyagtartalma, a tanulásban akadályozottságból fakadó esetleges
ismerethiányok szükségessé teszik a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges közismereti
tananyag pótlását, a biztos pályaválasztást segítı szakmai elıkészítést, szakmai alapozást.
A speciális szakiskolák 9. és 10 évfolyamán a szakmai képzéshez szükséges közismereti
tudásszinthez való felzárkóztatása tanulóinknak alapvetıen elvégezhetı. Közvetlenül a 8.
évfolyam elvégzése utáni képzésbe léptetésnél pótolandó a felzárkóztatás, a szakmai képzés
kezdetén, illetve folyamatosan a képzés során a közismereti és szakmai tantárgyak, illetve a
fejlesztı foglalkozások keretében.
A speciális központi szakmai program az Iparitermék-bontó rész-szakképesítés központi
szakmai
programjának
adaptációja,
a
tanulásban
akadályozottak
sérülésspecifikumához igazodó speciális elemek beemelésével.
Jellemzıi:
• A képzési idı kiterjesztése 2 tanévre melyet az alábbiak indokolnak:
- a tanulók tartós figyelme - terhelhetısége gyengébb
- az új ismeretek közlése fokozatosan, kisebb lépésekben történhet
- az ismeretek rögzítése többszöri ismétlést, begyakorlást igényel
- a munkafolyamatok megtanítása, kisebb részletekre való tagolása, majd egésszé
kapcsolása az átlagosnál hosszabb idıt igényel
- szükséges a hiányzó, vagy nem megfelelı erısségő és mélységő ismeretek pótlását
idıben biztosítani.
- A képzés gyakorlatorientált, differenciált, személyiségközpontú jellege
(tantárgyszerkezet, tananyagtartalom, tananyag feldolgozásának módja)
- A képzésfejlesztı jellegő, ami a tanórai foglalkozások, kiegészítı programok során
valamennyi képzı és az igény szerint közremőködı egyéb szakemberek
folyamatos, együttes munkája eredményeként érvényesülhet (habilitáció, munkába
állásra, önálló életvitelre felkészítés)
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- Speciális pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása
Az Iparitermék-bontó rész-szakképesítés adaptált központi programja elsıdlegesen a
szegregált oktatásszervezési formában történı képzés feltételeinek figyelembevételével
építkezik.
A képzés bevezetése kellı elıkészítést igényel.
Rendelkeznie kell alapvetı speciális képzési feltételekkel. Ezen belül elengedhetetlen a
képzık megfelelı gyógypedagógiai felkészültsége, és szükséges elızetes felkészítésük a
speciális feladatokra. A képzés eredményessége megköveteli, hogy a képzık alapvetı
speciális pedagógiai és módszertani ismeretek birtokában, azt alkalmazva vegyenek részt a
tanulásban akadályozott tanulók nevelése-, oktatása-képzése folyamatában.
A képzık iránti elvárások a szakmai, speciális pedagógiai felkészültségük mellett, derős,
empatikus személyiség, az átlagosnál nagyobb teherbíró képesség és a folyamatos teammunkában való együttmőködési képesség.
A tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulók esetében az alapfokú
iskoláztatás során az alapismeretek elsajátításával párhuzamosan történik a sérült képességek
korrigálása, a meglévı képességek továbbfejlesztése, a személyiségállapot kompenzálása. Az
elért fejlettségi szint alapján a tanulók jelentıs számban alkalmassá válnak arra, hogy a
szakképesítést megszerezzék.
Az eredményesség érdekében lehetıséget kell teremteni arra a képzés során, hogy az elméleti
ismeretek
elsajátítását
a
gyakorlatba
ágyazottan,
sokoldalú
szemléltetéssel,
tevékenykedtetéssel, többszöri ismétlés útján sajátíthassák el a tanulók.
Külön figyelmet kell fordítani az egyes tantárgyakban jelenlévı ismeretek közötti kapcsolatok
egymást támogató ismereteinek kiemelésére, ok- okozati összefüggésekre.
A fokozatosság, a sokoldalú szemléltetés elvét a képzést végzık jó eredménnyel
alkalmazhatják.
A tananyag feldolgozásában hangsúlyosak a vizsgakövetelményekben megfogalmazottak.
Gondot kell fordítani vizsgatréning folyamatos beiktatásával az eredményes vizsgára való
felkészítésre.
Szükség van a fejlesztı foglalkozások során, a tanítás - tanulás folyamatában megmutatkozó
gyenge vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra. Ezen
foglalkozások során nyílik lehetıség a szocializációs hátrányok csökkentésére, az önálló
életvezetésre való felkészítésre.
A gyakorlati foglalkozások alkalmával - melyek minden esetben balesetveszélyt hordoznak különleges figyelmet kell szentelni a megelızésre. A fémipari szakmák mindegyike
fokozottan
balesetveszélyes. Minden gyakorlati foglalkozás elıtt aktuális munkavédelmi, balesetmegelızési oktatást kell tartani, melynek során meg kell gyızıdni az elhangzottak
megértésérıl, elsajátításáról.
A veszélyesnek tartott gyakorlatok végeztetésénél a tanulók figyelmi, fegyelmi állapota,
mentális érettsége szükségessé teszi a gyógypedagógiai asszisztens közremőködésének
igénybevételét.
A rendszeres ellenırzés a tanulók motiválása mellett lehetıséget nyújt a hiányosságok
feltárására, kiküszöbölésére és a folyamatos értékelés megvalósítására.
Az értékelés komplex - elméleti ismeretek, gyakorlati munkavégzés minıségére,
mennyiségére kiterjedı és ösztönzı - volta mellett kiemelendı, hogy külön figyelmet kell
fordítani a balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartására.
A képzés fejlesztı jellege a képzési idı egészében csak valamennyi képzı (és szükség
szerinti külsı szakemberek) együttes munkája eredményeként érvényesülhet. A fiatalok
habilitációjának feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelı szakmai felkészültség mellett
mindazon személyiségjegyekkel, amelyek az életkezdéshez, munkába álláshoz – a
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társadalomba való bekerüléshez és megmaradáshoz – alapvetıen szükségesek. Ezért a
szakmai felkészítéssel egyidejőleg a képzés feladata:
- a tanulók munkavállalóvá válásának segítése
A tanulók többsége a szakképesítés megszerzésével (vagy hiányában) iskoláztatása
befejezéséhez ér. Munkába állításuk és a munkaerı piacon való érvényesülésük jelentısen
függ attól, hogy milyen mértékben sikerült a képzés ideje alatt kialakítani bennük a megfelelı
munkavállalói magatartást (munka iránti pozitív viszony, munkavállalói tájékozottság,
munkahely keresési technikák alkalmazása, megbízható munkavégzés stb.)
- az önálló életvitelre felkészítés érdekében
mindazon ismeretek, magatartás normák elsajátítása, amelyek az önálló (családi)
életkezdéshez és életvezetéshez elengedhetetlenek. Jelentıs e területen belül különösen a
kudarcok elkerülésére, a problémák (vészhelyzetek) megelızésének lehetıségére különös
figyelemmel felkészíteni tanulóinkat. Személyiségfejlesztı programok készítése, egyéni és
csoportos személyiségfejlesztı tréningek alkalmazása ennek érdekében.
Fontos:
- az ismeretek kis lépésekben történı, a szemléletesség, fokozatosság és tantárgyi
koncentráció elvei szerinti tananyag-feldolgozás.
- az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott elsajátítása,
- az ismeretek többszöri, ismétlés általi megerısítése, (az alapvetı ismeretek
folyamatos felidézése),
- a hiányzó ismeretek haladéktalan pótlása, gyengébb ismeretek megerısítése,
- a vizsgakövetelményekben megfogalmazott tananyagtartalmak hangsúlyozott
megjelenítése (vizsga-tréningek beépítése),
- lényeges elemek kiemelése, ok-okozat összefüggések megértetése, egész-részegész viszonyának bemutatása
- a kognitív képességek folyamatos erısítése,
- az eredményes tanulási tevékenység érdekében valamennyi tanuló számára
megtalálni és adni kapaszkodókat, elsajátíttatni a megfelelı tanulási módszereket,
- a tanítás-tanulás folyamatában mindvégig érvényesíteni az egyénre szabott
ellenırzést, értékelést
- Az ellenırzés-értékelés alapjául szolgál a hiányosságok feltárásával, azok
megszüntetését is szolgáló csoportos és egyéni fejlesztésnek, a felzárkóztatás
megtervezésének.
- Az értékelés differenciált és pozitív irányultságú legyen (ennek ösztönzı ereje a
tanulásban akadályozottak esetében rendkívül fontos.)
- Az értékelésnek ki kell terjednie az alapvetı elméleti ismeretek tudására, szakszerő
gyakorlati alkalmazására, munkavédelmi szabályok ismeretére és használatára.
Már a képzés kezdetén nagy gondot kell fordítani a tanulók kellı motiváltságának
megteremtésére
(tanuláshoz, munkához), majd megtartására, erısítésére.
Ebben nagy szerepe van a képzık személyiségének (példaadás, empátiakészség, tanár-tanuló
kapcsolat), a tanulási technikák elsajátíttatásának, a teljesítmények pozitív irányultságú
értékelésének
egyaránt.
Az utógondozás- nyomonkövetés ma még kissé hiányos láncszemét pótolhatja egy-egy
iskolai szociálpedagógus, ifjúsági gondozó. İ az, aki jól ismerve a csoport tanulóinak
lehetıségeit (egyéni társuló problémák, családi támogató háttér, helyi munkavállalási
lehetıségek stb.) nemcsak a képzés során kulcsfontosságú személyiség, de tevılegesen
leginkább segítheti tanulóink önálló életének indítását (munkahelykeresés, célszervezetek,
szociális támogatások igénybevétele stb.)
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Közismereti tananyagegységek
A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
többszörösen módosított rendelet elıírása lapján a speciális szakiskola valamennyi
évfolyamán lehetıség van évi 222 óra közismeret oktatására.
A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az
anyanyelv/kommunikáció
matematikai ismeretek – szakmai számítások
beépítése a kötelezı tananyagegységek körébe (sérülésspecifikumból fakadóan, a szegregált
alapiskola követelményei alapján, a hiánypótlás, szakmaorientált felzárkóztatás, sikeres
munkába állás/társadalmi integráció miatt).
A rendeletileg elıírt évi 10 óra Egészségnevelés ismeretanyag feldolgozása történhet
külön tananyagegységként (bıvített tananyagtartalommal),
vagy az Osztályfınöki óra,
illetve a Társadalmiismeretek és életvitel tananyagegységek témáiként,
de a kötelezı habilitációs óraszám terhére szervezett tanórai foglalkozás (kibıvített
tananyagtartalommal) során is.
Kötelezı szakmai elméleti és gyakorlati tananyagmodulok
A szabadon tervezhetı óraszámok a szabadon választható szakmai tantárgyak Szabadon
tervezhetı kötelezı szakmai tananyagmodulként felvehetık a szakmacsoportba tartozó
bármely más szakképesítés speciális szakmai tananyagai. A szabadon választható kötelezı
szakmai tantárgyak szakmai programjaiként alkalmazhatók a szakmacsoportba tartozó
szakképesítések speciális szakmai tananyagegységeinek központi programjai.
Szakmacsoportnak nevezzük ebben az anyagban a szakképesítéseknek azon halmazát, amely
halmaz elemei hasonló vagy rokon tevékenységek elsajátítását igénylik, és amelyek szakmai
és vizsgakövetelményei alapján közös tananyagtartalom határozható meg.
A szabadon választható kötelezı szakmai tananyagegységek tananyagtartalma kiegészítheti a
kötelezı szakmai tantárgyak tananyagtartalmát. A kiegészítést a szakmai program
tartalmazza.
A szabadon választható kötelezı szakmai tananyagegységek sorába beletartozik az iskola és a
környezet sajátosságainak figyelembevételével készített helyi program az OKJ-ben
meghatározott elmélet és gyakorlat arányának betartásával.
Az alapprogramban javasolt Számítástechnika, Idegen nyelv, valamint a Munkába állást
segítı ismeretek és gyakorlatok tantárgyak tananyagtartalmának beépítésére a helyi
feltételeknek megfelelıen kerülhet sor (helyi szakmai program, nem kötelezı tanórai
foglalkozás stb.)
• A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók iskolarendszeren belüli
képzése esetén a hatályos közoktatási törvény értelmében kötelezı egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat kell szervezni (a heti kötelezı
óraszám 15 %-a).
A nem kötelezı tanórai foglalkozások a tanulók érdeklıdése és igénye szerint szervezhetık. E
törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhetı a felzárkóztatás,
tehetséggondozás, speciális és kiegészítı ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás. 1.
számú melléklet
FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
(a jelenleg hatályos közoktatási törvény, a szakképzési törvény, és a 20/2007. (V. 21.) SZMM
rendelet értelmezı rendelkezései, valamint a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. számú
melléklete alapján)
A tanulói felvétel feltételeihez:
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Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: olyan orvosi vizsgálat, amelynek célja annak
megállapítása,
hogy a szakmai képzésre jelentkezı testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e
felkészülni a választott szakképesítés birtokában ellátható munkatevékenységre, képes-e azok
elvégzésére, és annak során nem kerül-e veszélybe egészsége [a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kt.) 67. § (3) bekezdése szerint]
Pályaalkalmassági követelmény: a szakmai képzésre jelentkezı egyéni képességeivel és
személyiségével szemben támasztott feltételek, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való
részvételre, illetve amelyek birtokában képes a választott szakképesítéssel betölthetı
munkakör megfelelı ellátásra (Kt. 67. § (3) bekezdése szerint).
Szakmai alkalmassági követelmény: a képzésre jelentkezı számára meghatározott
követelmény, amelynek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a
felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéshez szükséges optimálisan kifejleszthetı
képességekkel (Kt. 67. § (3) bekezdés szerint). (A pályaalkalmassági követelményeket és a
szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell
hozni.)
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SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

FATERMÉK-GYÁRTÓ
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

2008
Készült a
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet munkacsoportjában,
gyógypedagógusok és speciális szakiskolai pedagógusok közremőködésével
Jóváhagyási szám: 13327-9/2008. (VIII.1.)
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Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az adaptált központi program
- a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésrıl szóló többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
- a gyermekek jogairól szóló 1991. LXIV. törvény (1989. november. 20. a New
Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29.
cikk
- az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló módosított
2003. évi CXXV. tv.
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. (IV. 1.) törvény,
- az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat
valamint
- a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az
Országos Képzési
- Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi
integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet,
- az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló 4/2002.
(II. 26.) OM rendelet,
- a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
módosított 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet,
- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a módosító
1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet,
- a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
módosított 2/2005.
- (III. 1.) OM rendelet,
- a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2.sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényő
tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült kerettanterv
(választható az elıkészítı szakiskola, a speciális szakiskola 9–10. évfolyamain az
enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását végzı közoktatási
intézmények számára),
- a nevelési intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet,
- a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki
követelményeirıl szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet,
- a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl szóló
1057/2005. (V.
- 31.) Kormányhatározat
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
- a 33 543 01 10 00 Bútorasztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (amely tartalmazza a 33 543 01 0100
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31 02 Fatermék-gyártó rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit)
alapján készült.
2. A rész-szakképesítés OKJ-ban szereplı és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:
33 543 01 0100 31 02
A szakképesítés megnevezése:
Fatermék-gyártó
Szakképesítések köre:
Elágazások: nincsenek
Hozzárendelt FEOR szám:
7341
Szakképzési évfolyamok száma:
2
Elmélet aránya:
30 %
Gyakorlat aránya:
70 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van
Idıtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetı, mikor:
3. A képzés szervezésének feltételei
3.1. Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkezı pedagógus, gyógypedagógus, és egyéb szakember
láthatja el.
A tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igényének megfelelıen szükséges:
- a szaktanároknak, a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett, a
célcsoportnak megfelelı speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel is
rendelkezniük kell,
- a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú (re) habilitációs
feladatok ellátásához:
- szakirányú képesítéssel rendelkezı gyógypedagógiai tanár,
- egyéb szakirányú képzettséggel rendelkezı szakemberek
• a pedagógiai munkát segítı gyógypedagógiai asszisztens,
• a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák
ellátása érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni
szükséglet szerint).
- A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell
ellátnia (saját szaktanárai vagy együttmőködésben társ szakirányú képzı intézmény
szakembereinek bevonásával).
3.2.Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképzı intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
– tanterem
– tanmőhely
– alapozó tanmőhely
– kisüzemi termelıhely
Ennek hiányában a szakképzı intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttmőködve
– megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeirıl.
A kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs, a felzárkóztató egyéni illetve
kiscsoportos foglalkozásokhoz:
- foglalkoztató terem, fejlesztıeszközökkel.
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A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek
megfelelı helyszínen történhet, megfelelı feltételekkel.
A tanulásban akadályozott tanulók képzésének alapvetı követelménye a sokoldalú
szemléltetés. Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási célú helyiségek felszerelését ennek
megfelelıen kell bıvíteni demonstrációs eszközökkel.
A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú
(re)habilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy)
tartalma, illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelés körét.
A tanulószerzıdés alapján, vagy részképzés esetén együttmőködési megállapodás alapján
végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes
területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzı iskola bevonásával – ellenırzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenırzési joga kiterjed a szakképzı iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenırzésére is.
4. Képzési feltételek
4.1. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhetı a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a faipar szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetıek a szakképzést
elıkészítı évfolyam keretében is.

vagy
Iskolai elıképzettség: nyolcadik elvégzésével
tanúsított iskolai végzettség.
Szakmai elıképzettség:
Elıírt gyakorlat:
Elérhetı kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:
szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
Tanulásban akadályozottak számára iskolai rendszerő képzés esetén javasolt, hogy a képzésbe
való belépés egyéni elbírálás alapján, a szakmai és egészségügyi alkalmasság mellett a
pályaalkalmassági követelményeknek való megfeleléssel történjen.
A komplex pályaalkalmassági vizsgálaton gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi
szempontok alapján véleményezik a tanuló alkalmasságát a képzésbe való belépésre.
A képzésbıl való kizáró ok meghatározása a komplex pálya- és szakmai alkalmassági
vizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint indokolt.
4.2. A rész-szakképesítés munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás:
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5. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzıbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendı feladatokat, ki kell
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai
készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az
egyéni igényeknek megfelelıen – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs
célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztı foglalkozások, szocializációs
programok segítik.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek
fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából
származó hátrányok csökkentésére irányul.
6. Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott (sajátos nevelési igényő - enyhén
értelmi fogyatékos) tanulók szakmai képzéséhez
Az adaptált központi program alkalmazása
A Fatermék-gyártó rész-szakképesítés adaptált központi szakmai programja tanulásban
akadályozott tanulók iskolai rendszerő szakmai képzéséhez készült.
A sajátos nevelési igényő, tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási-tanítási
tevékenységet nehezítı tényezık
A tanulásban akadályozottak közé soroljuk az idegrendszer alacsonyabb funkcióképességével
összefüggı, illetve a kedvezıtlen környezeti hatásokkal magyarázható tartós, átfogó tanulási
képességzavart mutató tanulók körét.
E szakmai program azoknak a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos fiataloknak
a szakmai képzését szolgálja, akiknél a tanulási akadályozottság a központi idegrendszer
enyhe, különféle eredető, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy
funkciózavarával függ össze.
A tanulási akadályozottság a következı területeken mutatkozik meg:
- kognitív készségek területén (vizuális és auditív észlelés, emlékezés,
figyelemkoncentráció, logikai mőveletek, problémalátás és megoldás);
- motoros és orientációs képességek területén (izomtónus, egyensúlytartás és
érzékelés, nagy és finommozgások, cselekvéstervezés és irányítás, térbeli és
idıbeli tájékozódás hibái és hiányosságai);
- emocionális és szociális képességek területén (tanulási motiváció, motiválhatóság,
önértékelés, értékrend, tanulási veselkedés, szereptanulás problémái és
hiányosságai);
- kommunikációs képességek területén (beszédértés, szókincs, szóbeli közlés,
hangképzés,
grammatikai
szerkezet,
szövegalkotás
szóban-írásban,
metakommunikáció, önkifejezés hibái és hiányosságai).
A tanulásban akadályozott fiatalok speciális nevelés-oktatás során az alapismeretek
elsajátításával párhuzamosan képességeik fejlesztése, korrekciója segítségével
személyiségük fejlettségi szintje alapján válnak alkalmassá a szakképzésbe való
bekapcsolódásba.
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Speciális pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása
A tanulásban akadályozottságból fakadóan a képzés során is elengedhetetlen a tanulási
tevékenység megsegítése.
A tananyag-feldolgozás tanulási akadályozottság szerinti követelményei:
- az ismeretek, kompetenciák megszerzése történjék kis lépésekben, a
szemléletesség, fokozatosság és komplexitás igényeinek figyelembe vételével;
- az elméleti ismeretek elsajátítása történjék gyakorlatba ágyazottan,
- lényeges az ismeretek többszöri, ismétlés általi megerısítése, (az alapvetı
ismeretek folyamatos felidézése);
- szükséges a hiányzó ismeretek haladéktalan pótlása, gyengébb ismeretek
megerısítése;
- a vizsgakövetelményekben megfogalmazott tananyagtartalmak hangsúlyozott
megjelenítése (vizsga-tréningek beépítése);
- lényeges elemek kiemelése, ok-okozati összefüggések megértetése, egész-részegész viszonyának bemutatása;
- a kognitív képességek folyamatos erısítése;
- az eredményes tanulási tevékenység érdekében valamennyi tanulónak segítséget
kell adni a megfelelı tanulási módszerek és technikák elsajátításában;
- a tanítás-tanulás folyamatában mindvégig érvényesíteni az egyénre szabott
ellenırzést, értékelést.
Képzésszervezési lehetıségek
A tanulásban akadályozott fiatalok középfokú iskoláztatása speciális nevelés-oktatási
igényeinek megfelelıen szegregált vagy integrált szervezeti formában történhet.
A sajátos nevelési igényő tanulóktól azt várja az intézmény, hogy hasonló teljesítményt
nyújtsanak, legyenek képesek alkalmazkodni az elvárt szinthez.
Az inklúzió esetén az intézményben átgondolják az együttnevelés megvalósításának szervezeti
és tartalmi kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel biztosítani tudják valamennyi tanuló
haladását.
Habilitáció, rehabilitáció
A képzés fejlesztı jellege a képzési idı egészében csak valamennyi képzı (és szükség szerinti
külsı szakemberek) együttes munkája eredményeként érvényesülhet. A fiatalok
habilitációjának feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelı szakmai felkészültség mellett
mindazon személyiségjegyekkel, amelyek az életkezdéshez, munkába álláshoz – a
társadalomba való bekerüléshez és megmaradáshoz – alapvetıen szükségesek. A tanulókat fel
kell készíteni az integrált társadalmi környezetbe való beilleszkedésre és a felelısségteljes,
önálló munkavégzésre. A folyamatos, egész pályán át tartó továbbképzés szükségessége miatt
a tanulókat további képzésekben való részvételre is fel kell készíteni.
Az önálló életvitelre felkészítés érdekében szükséges mindazon ismeretek, magatartási
normák elsajátítása, amelyek az önálló (családi) életkezdéshez és életvezetéshez
elengedhetetlenek.
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7. A szakmai követelménymodulok táblázata

7.1. A szakmai követelménymodul tartalma
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
− Betartja a munkavédelmi elıírásokat
− Betartja a biztonságtechnikai elıírásokat
− Betartja a tőzvédelmi elıírásokat
− Betartja a környezetvédelmi elıírásokat
− Betartja a karbantartásra vonatkozó elıírásokat
− Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet elıkészít
− Gépeket, szerszámokat ellenıriz, beállít
− Biztonságtechnikai eszközöket beállít
7.2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2274-06 Gyártáselıkészítési és minıségellenırzési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
- Mőszaki rajzot és mőszaki leírást készít, használ
- Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
- Beszerzi a termék elıállításához szükséges anyagokat, eszközöket
- Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minıségét ellenırzi
- A termék gyártásához elıkészíti az anyagokat
- Méretellenırzést végez
- Esztétikailag és minıségileg ellenırzi a kész munkadarabot
- Javítási munkát végez
7.3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2302-06 Alapvetı tömörfa megmunkálási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
- Porelszívót ellenıriz, bekapcsol
- Ellenırzi a gépek paramétereit, mőködését
- Szabászati tevékenységet végez
- Keresztmetszeti megmunkálást végez
- Marási mőveleteket végez
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- Fúrási mőveleteket végez
- Munkadarabot esztergályozással megmunkál
- Csiszolási mőveleteket végez
- Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
- Faipari alapszerkezeteket készít
- Gyártásközi ellenırzést végez
- Gép-és hibanaplót vezet
7.4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1848-06 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatok:
Bútoripari alkatrészek: lábak, összekötık, fiókhúzók, fogantyúk, rozetták, falépcsı
alkatrészek, csavart oszlopok, hengeres csapok stb.
Háztartási eszközök: gyúrótábla, nyújtófa, vágódeszka, fakanalak, szalvétagyőrők,
főszertartók, késnyelek, karnisok és fagyőrők, fagolyók, fa csilláralkatrészek, fatálcák stb.
Iskolai felszerelések: táblák, rajztáblák, vonalzók, íróeszköztartók stb.
Ipari segédeszközök (építı, mezıgazdasági): szerszámnyelek, ecsetnyelek, szerszámok,
fasimítók, léniák, hordócsapok és dugók stb.
Ipari, lakberendezési, iparmővészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással
elıállítható termékek készítése
8. A képzés szerkezete
A 33 543 01 0100 31 02 azonosító számú, Fatermék-gyártó megnevezéső részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: A javasolt idıterv a tanulásban akadályozott fiatalok iskolai rendszerő
képzéséhez készült.
st jelentése:
s = sajátos nevelési igényő (SNI) tanulók számára készült illetve adaptált speciális
tananyagegység, tananyagelem, program
t = tanulásban akadályozottak számára készült
A szabad sáv (20%) tervezése
A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló
többszörösen módosított rendelet elıírása lapján a speciális szakiskola valamennyi
évfolyamán lehetıség van évi 222 óra közismeret oktatására.
A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az
Anyanyelv/Kommunikáció és a Matematika/Szakmai számítások beépítése a kötelezı
tananyagegységek körébe (sérülés-specifikumból fakadóan, a szegregált alapiskola
követelményei alapján, a hiánypótlás, szakmaorientált felzárkóztatás, sikeres munkába
állás/társadalmi integráció támogatása miatt).
A rendeletileg elıírt évi 10 óra Egészségnevelés ismeretanyag feldolgozása történhet külön
tananyagegységként (tantárgyként) - bıvített tananyagtartalommal, vagy az Osztályfınöki óra
illetve a Társadalmi és életviteli ismeretek témáiként, de a kötelezı (re)habilitációs óraszám
terhére szervezett tanórai foglalkozás (kibıvített tananyagtartalommal) során is.
A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók iskolarendszeren belüli képzése
esetén a hatályos közoktatási törvény (Kt. 52. § (6)) értelmében kötelezı egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat kell szervezni (a heti kötelezı
óraszám 15 %-a).
A nem kötelezı tanórai foglalkozások a tanulók érdeklıdése és igénye szerint szervezhetık. E
törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhetı a felzárkóztatás,
tehetséggondozás, speciális és kiegészítı ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás.
A szabad sáv (20%) terhére tervezhetı kötelezı és ajánlott tantárgyak, tananyagegységek:
− Osztályfınöki óra
− Testnevelés és sport
− Egészséges életmódra nevelés
− Társadalmi és életviteli ismeretek tanulásban akadályozottak számára
− Az iskola közismereti tantárgyi programja (matematika, anyanyelv/
kommunikáció)
− Idegen nyelv/ Szakmai idegen nyelv
− Számítástechnikai alapismeretek/ Alkalmazott informatika
− Munkavállalási ismeretek
− Munkába állást segítı ismeretek és gyakorlatok tanulásban akadályozottak
számára
− Az iskola helyi tantárgyi programja szerinti egyéb tananyagegység
− Kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú (egyéni) habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások
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8.1. Az I. évfolyam
Heti maximális óraszám

Megjegyzés:
Kötelezıen tervezett közismereti tananyagegységek az Osztályfınöki óra (évi 36 óra)
valamint a Testnevelés és sport (évi 72 óra).
A szakmai program készítésekor az idıtervben feltüntetett szabad sávot kötelezı kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplı kötelezı tananyagegységek
idıkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:
- a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, mőködtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezéső szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegırzés, egészségfejlesztés” megnevezéső szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység
Új tananyagegységként javasolt közismereti, szakmai és a fejlesztést szolgáló
tananyagegységek (tantárgyak):
- Felzárkóztató tananyagmodul
- Anyanyelv/Kommunikáció
- Matematika/Szakmai számítások
- Egészséges életmódra nevelés
- Társadalmi és életviteli ismeretek
- Számítástechnikai alapismeretek
- Idegennyelv/Szakmai idegen nyelv
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- Vállalkozásra nevelés a szakképzésben tanulásban akadályozottak számára
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelık is alkothatók.
Az idıterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett.
Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- az 1. szakképzési évfolyamon a kötelezı összefüggı nyári gyakorlat óraszámaival,
melynek javasolt idıtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra idıkerettel
számolva),
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek
mértéke a hatályos
Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı óraszám 15%-a.
A II. évfolyam

Megjegyzés:
Az idıtervben kötelezıen tervezett közismereti tananyagegység az Osztályfınöki óra (évi 32
óra)
valamint a Testnevelés és sport (évi 64 óra)
A szakmai program készítésekor az idıtervben feltüntetett szabad sávot kötelezı kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplı kötelezı tananyagegységek
idıkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:
- a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, mőködtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezéső szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek,
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-

a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegırzés, egészségfejlesztés” megnevezéső
szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység.

Új tananyagegységként javasolt közismereti, szakmai és a fejlesztést szolgáló
tananyagegységek
(tantárgyak):
- Szakmai kommunikáció
- Szakmai számítások
- Egészséges életmódra nevelés
- Társadalmi és életviteli ismeretek tanulásban akadályozottak számára
- Alkalmazott számítástechnika
- Szakmai idegen nyelv
- Munkába állásra felkészítı ismeretek és gyakorlatok tanulásban akadályozottak
számára
- Vállalkozásra nevelés a szakképzésben tanulásban akadályozottak számára
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelık is alkothatók.
Az idıterv 32 hétre átlag 35 órával tervezett.
Az idıtervben jelzett óraszámok kiegészülnek:
- a kötelezı egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek
mértéke a hatályos
Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelezı óraszám 15%-a.
9. Tananyagegységek és elemek I. évfolyam
A 33 543 01 0100 31 02 azonosító számú, Fatermék-gyártó megnevezéső részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.1/2273-07
A tananyagelem megnevezése: Munka-, tőz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatok:
- Betartja a munkavédelmi elıírásokat
- Betartja a tőzvédelmi elıírásokat
- Betartja a környezetvédelmi elıírásokat
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Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. A
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Elsısegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak. Baleset elhárítás, általános
biztonságtechnika
Tőzvédelem
Ökológiai alapfogalmak. Az ipari tevékenység környezeti hatásai. A faiparban
alkalmazott anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos környezeti kérdések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.2/2273-07
A tananyagelem megnevezése: Faipari gépek, szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatok:
- Biztonságtechnikai eszközöket beállít
- Betartja a karbantartásra vonatkozó elıírásokat
- Gépeket, szerszámokat ellenıriz, beállít
Képzési idı:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika a faiparban
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai
Faipari alapgépek mőködtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.3/2273-07
A tananyagelem megnevezése: Faipari kéziszerszámok, kézi kisgépek
Hozzárendelt feladatok:
- Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet elıkészít
- Betartja a biztonságtechnikai elıírásokat
Képzési idı:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvetı kéziszerszámok, mérı- és rajzolóeszközök. Alkatrészek, szerkezeti kötések
kialakításának módszerei
Kézi kisgépek, eszközök használata
Alapszerkezetek típusai, kialakítás módszerei
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/2.1/2273-07
A tananyagelem megnevezése: Munkavégzés kézi eszközökkel
Hozzárendelt feladatok:
- Biztonságtechnikai eszközöket beállít
- Betartja a karbantartásra vonatkozó elıírásokat
- Gépeket, szerszámokat ellenıriz, beállít
- Betartja a munkavédelmi elıírásokat
- Betartja a tőzvédelmi elıírásokat
- Betartja a környezetvédelmi elıírásokat
Képzési idı:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Faipari gépek rendeltetése, üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei:
munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás, magatartás
gépházban, testtartás megmunkálás közben
Gépi szerszámok kezelése, tárolása
Gépi munkavégzés szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/2.2/2273-07
A tananyagelem megnevezése: Munkavégzés gépi eszközökkel
Hozzárendelt feladatok:
- Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet elıkészít
- Betartja a biztonságtechnikai elıírásokat
- Betartja a munkavédelmi elıírásokat
- Betartja a tőzvédelmi elıírásokat
- Betartja a környezetvédelmi elıírásokat
Képzési idı:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padszerszámok, közös szerszámok, mőhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok
tárolása munka közben
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Kéziszerszámok csoportosítása. Szerszámok élezése, kéziszerszámok kezelése,
főrészek, gyaluk, vésık, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok kezelése
Kézi kisgépek használata

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.1/2274-07
A tananyagelem megnevezése: Mőszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatok:
- Mőszaki rajzot és mőszaki leírást készít, használ
- Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásfejlesztés fogalma, gyártmányfejlesztés, gyártás-elıkészítés. Gyártási dokumentációk,
anyagdokumentációk készítése, felhasználása
Mőszaki dokumentáció tartalmi, formai elemei
Árképzéshez szükséges normák, kalkulációk
Gyártási dokumentációk kiegészítı elemei: rajzok, szerszámjegyzék, sablonok, kaliberek,
csomagolási jegyzék, szerelési útmutató
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.2/2274-07
A tananyagelem megnevezése: Faipari anyag- és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatok:
- Beszerzi a termék elıállításához szükséges anyagokat, eszközöket
- Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minıségét ellenırzi
- A termék gyártásához elıkészíti az anyagokat
- Méretellenırzést végez
Képzési idı:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faanyagok szerkezeti felépítése
A faanyag nedvességtartalma, hatása a fa tulajdonságaira
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Faanyagok mőszaki (fizikai, mechanikai) tulajdonságai
Fahibák és hatásai a felhasználhatóságra
Hazai fafajták
Főrész- és lemezipari termékek tulajdonságai, felhasználhatósága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.3/2274-07
A tananyagelem megnevezése: Minıségbiztosítás
Hozzárendelt feladatok:
- Esztétikailag és minıségileg ellenırzi a kész munkadarabot
- Javítási munkát végez
Képzési idı:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minıségbiztosítási alapfogalmak
Alap és segédanyagok esztétikai és minıségellenırzése
A kiválasztott mérı- és ellenırzı eszközök helyes használata
A megmunkáló gépek mőködését meghatározó paraméterek helyes megválasztása
A helyes technológiai sorrend meghatározása, betartatása, a mérések, ellenırzések
meghatározása
A javíthatóság kritériumainak meghatározása, a feltételek biztosítása
A gazdaságosság feltételeinek meghatározása

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/2.1/2274-07
A tananyagelem megnevezése: Mőszaki dokumentáció alkalmazása, minıségbiztosítás
Hozzárendelt feladatok:
- Mőszaki rajzot és mőszaki leírást készít, használ
- Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
- Esztétikailag és minıségileg ellenırzi a kész munkadarabot
- Javítási munkát végez
Képzési idı:
108 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mőszaki dokumentáció értelmezése, a szükséges anyagok mennyiségi és
minıségi meghatározása
Árajánlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/2.2/2274-07
A tananyagelem megnevezése: Anyagok kiválasztása, elıkészítése
Hozzárendelt feladatok:
- Beszerzi a termék elıállításához szükséges anyagokat, eszközöket
- Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minıségét ellenırzi
- A termék gyártásához elıkészíti az anyagokat
- Méretellenırzést végez
Képzési idı:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott alapanyagok fajtái, anyagok tárolása, alapanyag vizsgálatok, hibák,
minıségi követelmények
Technológiai leírások értelmezése, kihozatal fogalma, szakmai számítások

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.1/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai
Hozzárendelt feladatok:
- Porelszívót ellenıriz, bekapcsol
- Ellenırzi a gépek paramétereit, mőködését
- Gép-és hibanaplót vezet
- Gyártásközi ellenırzést végez
Képzési idı:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgácsolás elmélete. Faipari forgácsoló gépek és szerszámok
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Gépházban betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Faipari gépek üzemeltetési szabályai, biztonságtechnikai szabályok
Mechanikai megmunkálási mőveletek végzésének általános követelményei és
menete
Gépház, gépek, anyagok elıkészítése, ellenırzése. Megmunkáló gépek
mőködtetésének feltételei, kiegészítı berendezések, sablonok, megmunkáló
szerszámok, munkadarabok ellenırzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.2/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Szabászati és keresztmetszeti megmunkálás
Hozzárendelt feladatok:
- Szabászati tevékenységet végez
- Keresztmetszeti megmunkálást végez
Képzési idı:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Főrészáru szabása kézi eszközökkel és faipari gépekkel
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Főrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal,
faipari kisgépekkel és faipari gyalugépeken
Alapfogalmak - faipari alapszerkezetek: lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek.
Toldások, fakötések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.3/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések
Hozzárendelt feladatok:
- Marási mőveleteket végez
- Fúrási mőveleteket végez
Képzési idı:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marógépek, marószerszámok, marási technológiák
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken
Szerkezeti megmunkálások marógépeken
Fúrógépek, fúrási technológiák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.4/2302-07
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetek kialakítása, jellemzı típusai
Hozzárendelt feladatok:
- Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
- Faipari alapszerkezeteket készít
Képzési idı:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztott fakötések készítése. Szétszerelhetı kötések készítése
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Lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek készítése, összeállítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/1.5/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Alkatrészek esztergályozása, felületi elıkészítése,
ellenırzése
Hozzárendelt feladatok:
- Munkadarabot esztergályozással megmunkál
- Csiszolási mőveleteket végez
Képzési idı:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fa esztergályozása faipari esztergán, félautomata másoló és CNC vezérléső gépeken
Csiszolási mőveletek végzése, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszoló gépeken.
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek letörése

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/2.1/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai és technológiái
Hozzárendelt feladatok:
- Porelszívót ellenıriz, bekapcsol
- Ellenırzi a gépek paramétereit, mőködését
- Szabászati tevékenységet végez
- Keresztmetszeti megmunkálást végez
- Gyártásközi ellenırzést végez
- Gép-és hibanaplót vezet
Képzési idı:
144 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes fából készülı alkatrészek szabása: gépek, berendezések, szerszámok
ellenırzése, szerszámok beállítása, mőködtetése
Méretre munkáló gépek, gépekhez tartozó szerszámok jellemzıi, késcsere,
gépbeállítás, szabási módok a gyakorlatban
Hosszú, rövid, görbe, csavarodott alkatrészek egyengetése
Vastagsági és kombinált gyalugépek késcseréje, gépbeállítása
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Mőveletvégzés: párhuzamos élő darabok, háromszögő, trapéz keresztmetszető
anyagok méretre munkálása
A gyártásközi ellenırzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai
követelményei
10. Tananyagegységek és elemek II. évfolyam

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/3.1/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Szerkezeti megmunkálás, szerkezetek kialakítása
Hozzárendelt feladatok:
- Marási mőveleteket végez
- Fúrási mőveleteket végez
- Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
- Faipari alapszerkezeteket készít
- Gyártásközi ellenırzést végez
- Gép-és hibanaplót vezet
Képzési idı:
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalos marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás,
biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok
Fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok, technológiák
Szelvényáruk, profilok, betétek készítése természetes fából a szakmában alkalmazott
arányok betartásával
Lapszerkezetek, keretszerkezetek, káva- és állványszerkezetek, arányok, szabályok,
alkalmazási lehetıségek, készítés kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Faipari toldások és kötések, arányok, szabályok, alkalmazási lehetıségek, készítés
kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója: 228st/3.2/2302-07
A tananyagelem megnevezése: Alkatrészek esztergályozása, felületi elıkészítése,
ellenırzése
Hozzárendelt feladatok:
- Munkadarabot esztergályozással megmunkál
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