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A konduktív nevelés 

–oktatás 

feltételeinek 

bentlakással való 

biztosítása azok 

részére, akik a 

konduktív nevelést 

bejáró formában 

igénybe venni nem 

tudják. 
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KONDUKTÍV 

PEDAGÓGIAI 

ELLÁTÁS, 

UTÓGONDOZÁS 

KONDUKTÍV GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Központi 

idegrendszeri sérült 

gyermekek nevelése-

oktatása alapozó 1. 

évf. és 1 - 8. évf. A 

tanulásban 

akadályozott 

gyermekek alapozó 1. 

évf. és 1 - 8 évf. 

nevelése – oktatása. 

Integrációs 

felkészítésben részt 

vevő (részképesség 

zavarral, 

beilleszkedési-, 

magatartási zavarral 

küzdő) sérült vagy ép 

mozgású gyermekek 

iskolai nevelése - 

oktatása. 

A mozgássérültek 

csecsemők (0 éves 

kortól) és kisdedek 

szűrése, 

agyermekek korai 

fejlesztése és 

gondozása 

szülőbevonásával, a 

szülő 

részéretanácsadás 

nyújtása. 

KONDUKTÍV 

TANÁCSADÁS KORAI 

FEJLESZTÉS ÉS 

GONDOZÁS 

NEVELÉSI 
TANÁCSADÁS 

A sajátos nevelési 

igényű, 

mozgáskorlátozott 

gyermekek integrált 

és inkluzív óvodai - 

iskolai neveléséhez 

szakmai segítség 

nyújtása. 

A konduktív 

nevelési 

tanácsadáshoz és a 

nevelési tanácsadás 

általánosan 

meghatározott 

feladataihoz 

illeszkedően a 

gyermekek 

fejlődését segítő 

ellátás, mely 

magában foglalja az 

okfeltárás, a 

diagnosztika, 

tanácsadás és 

terápia területeit. 

A központi 

idegrendszeri 

sérült gyermekek 

konduktív 

nevelése, 

fejlesztése, 

gondozása, 

utógondozása, 

önálló életvitelük 

segítése. 

ISKOLA-

EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁS 

UTAZÓ KONDUKTORI  

SZOLGÁLAT 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

 

Az iskola 

tanulóinak 

iskolaorvosi és 

védőnői ellátása 
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MOTTÓNK  

 

 

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő 

tudja megalkotni  saját egyéniségét.  A gyermek le lke lágy 

viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló,  ahová magának a 

gyermeknek kell be levésni  a képzeteket."/Maria Montessori /  

 

Nincs a szándékunkban többet  tenni,  csak annyit,  hogy a 

gyermek megalkothassa saját egyéniségét,  az általunk 

legalkalmasabbnak vélt módszerrel,  a konduktív pedagógiával 

vezetve ,  az é letre nevelve,  oktatva.  

  



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 5 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. BEVEZETŐ .......................................................................................................................................... 7 

2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT ................................................................................................................... 9 

3. A KONDUKTÍV NEVELÉS ALAPGONDOLATA ................................................................................ 10 

3. 1. A KONDUKTÍV NEVELÉS ALAPELVEI ...................................................................................................... 11 

4. A PETŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK JAVASLATA ................................................................. 13 

5. A SE PA EKPMI TÁRGYI- ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE .............................................. 14 

5. 1. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER ................................................................................................................ 14 
5. 1. 2. A feladatellátást szolgáló létesítmények ...................................................................................... 14 
5. 1. 3. Feladatellátás székhelye: Kútvölgyi út 8.: ................................................................................... 14 
5. 1. 4. Feladatellátás telephelye: Villányi út 67.: ................................................................................... 16 

5. 2. SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER............................................................................................................. 16 
5. 2. 1. A konduktor ................................................................................................................................ 17 

6. INTÉZMÉNYI STRATÉGIAI CÉLOK .................................................................................................. 19 

7. AZ EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI 

CÉLJAI ........................................................................................................................................................ 21 

7. 1. SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSEK AZ SE PA EKPMI TERÜLETÉN .......................................... 21 
7. 1. 1. Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium ..................................................................... 21 
7. 1. 2. Pedagógiai Szakszolgálat ........................................................................................................... 23 
7. 1. 3. Utazó Konduktori Szolgálat ........................................................................................................ 25 

8. A KONDUKTÍV GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEVELŐ-OKTATÓ 

MUNKÁJA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ............. 26 

8. 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI ............................................................................. 26 
8. 2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI CÉLJAI, FELADATAI ................................................................ 29 
8. 3. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI FELADATAI ............................................................................ 31 

8. 3. 1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ....................................................... 31 
8. 3. 2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok .............................................................................. 34 
8. 3. 3. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai ................................................................................................................................................ 37 
8. 3. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység ......................... 42 
8. 3. 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység........................................................... 43 
8. 3. 5. 1. Tanórán kívüli fakultatív foglalkozások, szakkörök .................................................................. 43 
8. 3. 5. 2. Az iskolai sportkör foglalkozásai ............................................................................................. 51 
8. 3. 6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok .............................................................. 53 
8. 3. 7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység..................................................................... 56 
8. 3. 8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program ............................................ 56 
8. 3. 9. Az iskola teljeskörű egészségneveléssel összefüggő feladatai ....................................................... 59 
8. 3. 10. Az elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ........................... 65 
8. 3. 11. Az iskola környezeti nevelési programja .................................................................................... 68 
8. 3. 12. A fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek ............................................................................ 72 
8. 3. 13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések .......................................................................................................................................... 76 
8. 3. 14. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái és továbbfejlesztésének lehetőségei

 .............................................................................................................................................................. 77 
8. 4. A KONDUKTÍV GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS - OKTATÁS KÉPZÉSI SZAKASZAI .... 82 

8. 4. 1. A központi idegrendszeri sérült gyermekek nevelése-oktatása alapozó 1. évfolyamon és 1 - 8 

évfolyamon ............................................................................................................................................ 82 
8. 4. 1. 1. Az alapozó 1. évfolyam programja .......................................................................................... 82 
8. 4. 1. 2. Az integrációs felkészítésben részt vevő gyermekek nevelése-oktatása 1 - 4. évfolyamon ........... 87 
8. 4. 1. 3. A kollégiumi életmód program 5 - 8. évfolyamon ..................................................................... 94 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 6 

8. 4. 2. A tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók nevelése-oktatása alapozó 1. 

évfolyamon és 1-8 évfolyamon .............................................................................................................. 100 
8. 4. 3. „Pilot” fejlesztés ...................................................................................................................... 105 

8. 5.  A TANESZKÖZ ÉS TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI ................................................................... 106 
8. 6. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ 

MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ................................... 111 
8. 6. 1. Az ellenőrzés, mérés és az értékelés területei ............................................................................. 111 
8. 6. 2. Az iskolai beszámoltatás rendje, a tanulók tudásszintjének ellenőrzése ...................................... 113 
8. 6. 3. A tanulók értékelése.................................................................................................................. 115 
8. 6. 4. A magasabb évfolyamra lépés és az évfolyamismétlés feltételei ................................................. 119 
8. 6. 5. A magatartás és a szorgalom értékelése .................................................................................... 119 
8. 6. 6. A jutalmazás ............................................................................................................................. 121 
8. 6. 7. A tanuló fegyelmi felelőssége .................................................................................................... 121 
8. 6. 8. A részképesség-zavarok diagnosztizálása, okaik feltárását célzó vizsgálatok .............................. 123 

8. 7. A KONDUKTOROK PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE .......................................... 126 

9. SE PA EKPMI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ........................................................................... 128 

9. 1. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ........................................................................................................... 129 
9. 1. 1. Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó irányelvek ..................................................................... 129 
9. 1. 1. 1. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai tanácsadás), korai fejlesztés, oktatás és gondozás ... 130 
9. 1. 1. 2. Konduktív pedagógiai ellátás, utánkövetés ....................................................................... 140 
Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálat, Tanácsadás a Konduktív Pedagógiai Ellátás területén ............... 142 
9. 1. 1. 3. Nevelési tanácsadás .............................................................................................................. 143 

1. UTAZÓ KONDUKTORI SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE .......................................................... 146 

10. 1 BEVEZETÉS....................................................................................................................................... 146 
10. 2. AZ UTAZÓ KONDUKTORI SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA ....................................................... 147 
10. 3. AZ UTAZÓ KONDUKTORI SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSÉNEK FELADATA ................................................ 147 
10. 4. AZ UTAZÓ KONDUKTORI SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE ....................................................................... 148 
10. 5. AZ UTAZÓ-SZAKEMBER ÁLTAL NYÚJTOTT ELLÁTÁS TARTALMA ......................................................... 149 
10. 6. SZAKMAI ÉS SZAKMAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ ...................................................................................... 149 

2. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ....................................................................................... 150 

11. 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZOKTATÁSI ÉS NEM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL .............................. 150 
11. 2. AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ DIÁKOK FOGADÁSA A KONDUKTÍV NEVELÉS 

RENDSZERÉBEN ......................................................................................................................................... 150 
12. 2. 1. A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ DIÁKOKAT FOGADÓ SE PA EKPMI CÉLJA ......................... 152 
12. 2. 2. A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ DIÁKOKAT FOGADÓ SE PA EKPMI FELADATA .................. 152 
12. 2. 3. A DIÁKOK KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A SE PA EKPMI-BEN VÉGEZHETŐ KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLAT SORÁN ................................................................................................................................... 153 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET ......................................................................................................................... 155 

A PETŐ MÓDSZER – A KONDUKTÍV NEVELÉS – A KONDUKTÍV PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE ........ 155 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET .................................................................................................................... 157 

A KONDUKTÍV NEVELÉS CÉLJA .................................................................................................................. 157 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET ......................................................................................................................... 166 

A KONDUKTÍV PEDAGÓGIA SPECIÁLIS MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI ................................................................... 166 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET ......................................................................................................................... 179 

A KONDUKTÍV NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉS FELNŐTTEK SAJÁTOSSÁGAI ................................... 179 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ......................................................................................................................... 183 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET .................................................................................................................... 215 

ZÁRADÉKOK ........................................................................................................................................... 217 

  



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 7 

1. Bevezető 

 
„Adj halat az éhezőnek és aznap megmented a haláltól.  

Tanítsd meg halászni!  

Örök életére jóllakott lesz, és sem ő, sem családja nem szenved majd hiányt.” 

 

(Ősi  k ína i  bö lcsesség )  

 

A Pető András Kar a konduktív pedagógia legrégebbi és legerősebb képviselője. A 

konduktorképzés és a konduktív nevelés eredeti forrása, hazánkban és nemzetközileg elismert 

központja. 

A gyakorlatcentrikus képzésben, valamint a konduktív nevelési gyakorlatban érvényesül a 

holisztikus szemléletű személyiségfejlesztés, előtérbe kerül a képességfejlesztésen alapuló 

tanulás. A konduktív nevelés biztosítja az életesély, az esélyegyenlőség megteremtésének 

lehetőségét a legkisebb életkortól (korai fejlesztés), az időskorú mozgássérültté vált egyének 

helyreállító tevékenységéig, rehabilitációjáig. 

Célunk a mozgássérültek életminőségének javítása, a sérülés következtében kiesett képességek 

kialakítása, helyreállítása, olyan (re) habilitációs munka végzése, amely erősíti az emberekben 

az életszeretetet, az életigenlést. 

Segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekeket és a rehabilitációra szoruló felnőtteket az 

életvezetésben és a társadalmi beilleszkedésben. 

Tevékenységünkkel erősítjük a befogadó társadalmi szemléletet, a szociális kohéziót. 

Sajátosságunk a több tudomány eredményeire támaszkodó komplex pedagógiai rendszer. 

Pedagógiai programunk célja, hogy összegezzük a vonatkozó dokumentumokban 

meghatározott feladatok megvalósításának sajátos, csak ránk jellemző módját, a változó 

partneri elvárásokat és a fenntartó igényeit. 

A köznevelési intézményt szakmailag és szervezetileg önálló, szoros együttműködésben 

dolgozó, rendszert alkotó intézményegységek képezik. 

A konduktív pedagógia fokozottan épít a szülők-hozzátartozók együttműködésére, ezért 

lényegesnek tartjuk, hogy a szokásosnál részletesebben bemutassuk a konduktív nevelés 

jellemzőit, annak legfontosabb módszereit, eljárásait a pedagógiai programunkban. A 

körültekintő, alapos tájékoztatással segítséget kívánunk nyújtani a szülő-hozzátartozó 
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döntéséhez, hogy az intézményünkben folyó konduktív nevelést-oktatást válassza gyermeke 

számára. 

 

SE PA EKPMI területei 

 

- Konduktív Gyakorló Általános Iskolája és Kollégiuma 

- Iskola-egészségügyi szolgáltatás 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Korai fejlesztés és gondozás 

- Konduktív pedagógiai ellátás/utógondozás 

- Nevelési tanácsadás 

- Utazó Konduktori Szolgálat 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 9 

2. Küldetésnyilatkozat 

 

A konduktív pedagógia küldetése, hogy alkalmazásával segítséget nyújtson bármilyen korú, és 

állampolgárságú mozgássérült embernek, hogy önállóbbá váljon, és a mindennapi életben 

minél teljesebb értékű emberként tudjon részt venni. 

Az aktuális felsőoktatási és köznevelési koncepciót figyelembe véve biztosítjuk az Európai 

Unió oktatási rendszerébe való illeszkedést. 

Sajátosságunk a több tudomány eredményeire támaszkodó komplex pedagógiai rendszer. A 

családokat is aktív együttműködőjévé tesszük a mozgássérült mindennapi életének és jövőjének 

alakításában. 

Tevékenységünkkel erősítjük a befogadó társadalmi szemléletet, a szociális kohéziót. 

A konduktorok személyiségükkel, magas színvonalon nyújtott szolgáltatásaikkal, a problémák 

iránti nyitottságukkal, a konfliktuskezelő viselkedésükkel igyekeznek örömteljes elégedettségi 

pillanatokat szerezni a szülőknek, és közvetlenül a neveltjeinknek. 

Munkánk eredményességét, elismertségét jelzi, ha a nálunk első alkalommal megjelent család 

rendszeresen visszajön hozzánk, és tanácsunkat, szakmai véleményünket kéri gyermeke, felnőtt 

hozzátartozója fejlesztéséhez. 
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3. A konduktív nevelés alapgondolata 

 

Pető András felfogása szerint a mozgássérülésekért a különböző funkciók összhangjának 

hiánya, az idegrendszer sérült vagy hiányos működése felelős. 

A konduktív pedagógia alapeszméje, hogy az idegrendszer a sérülések ellenére is rendelkezik 

tartalékokkal, kihasználatlan kapacitással, új kapcsolatok kiépülésének a lehetőségével, 

amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő irányításával mozgósíthatók. 

Az összerendezett (koordinált) funkciók elérése és az idegrendszer harmonikus működése 

érdekében a konduktív nevelés során nem a sérülés vagy a gyógyítás, hanem a személyiség, a 

nevelés és a tanulás áll a középpontban. 

- A konduktív nevelés az összerendezett funkciók és az összehangolt idegrendszeri 

működés kialakítása érdekében személyiség-, nevelés és tanulásközpontú. 

- A konduktív nevelés folyamatában a mozgás fejlesztése nem különálló feladat, hanem 

a személyiség alakításának fontos és szerves része. 

- A konduktív nevelés tartalmilag összehangolt, strukturált, módszertanilag egységes 

elvekre épülő nevelési programok megvalósítása során történik. 

- A konduktív nevelési program biztosítja az adott életkor és állapot figyelembevételével 

a testi, szellemi, érzelmi, erkölcsi, pszichés és szociális fejlődéshez szükséges nevelési-

oktatási tartalmakat és feltételeket, amelyek lehetővé teszik - a károsodások ellenére - 

az egészséges személyiségfejlődést, a későbbiekben a minél önállóbb életvitelt. 

- A fejlesztésben a tevékenység nagyon fontos szerepet játszik, a tevékenység azonban 

nem választható el sem az emberi érdeklődéstől, sem a szociokulturális környezet 

követelményeitől és visszajelzéseitől. 

- A konduktív nevelés preventív a személyiségfejlődés terén, mivel megakadályozza a 

krónikus állapotokhoz társuló negativisztikus-, és deviáns személyiségjegyek 

kialakulását. Ezzel párhuzamosan az akarati komponens és az önbecsülés terén tartós 

hatással bír. 

- A nevelési program tervezésére, megvalósítására felkészített pedagógus a konduktor-

tanító-óvodapedagógus. 
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3. 1. A konduktív nevelés alapelvei 

A konduktív nevelés alapelvei nevelésfilozófiai elvek alapján történő felosztása 

A lét, a humánum tisztelete 

- Minden ember értékes teremtmény. Az emberre jellegzetes tulajdonságok még az 

idegrendszer súlyos károsodásai esetén is jelen vannak. Az ember kreatív. Saját maga 

és környezete képét (amit megért, és amit megtanul) felépíti magában. Amit felépít, az 

nem puszta másolat, hanem új konstrukció, amely némileg eltérhet attól, amit 

megtanult, de mindig összefüggő egész az ember tudatában (környezetvázlat). 

A tolerancia elve 

- A másság az élet természetes megnyilvánulási formája. Az egyének mássága gazdagítja 

az emberi nemet. 

A pedagógiai optimizmus 

- A nevelhetőségbe vetett hit. A fejlődés lehetősége még súlyos központi idegrendszeri 

sérülés esetén is megvan. A pedagógiai érték nemcsak az objektivált produktumban 

jelenik meg, hanem a hozzávezető út során tett erőfeszítések is pedagógiai értékeket 

képviselnek, ennek eredményeképpen az emberben létrejött pozitív változások a 

nevelés tényleges értékei. 

Tevékenység-centrikusság 

- A játék, a tanulás, a munka, a közéleti tevékenység együttes hatásának megvalósítása. 

A nevelés csak a tevékenység által eredményes, amely a környező világ aktív 

megismerését, felhasználását, megőrzését és fejlesztését teszi lehetővé. E folyamat 

során másokhoz való alkalmazkodásra, önmagunk megismerésére van lehetőség. Ez 

alapján alakul ki önértékünk és tudatos önfejlesztési törekvésünk. Cselekvésnek, 

aktivitásnak tekintjük az érdeklődést, a célképzést és a tervezést is. 

A totalitás elve 

- A nevelés során a tágabb és szűkebb környezet tényezői, valamint a konduktor teljes 

személyiségének együttes hatása érvényesül. 

Az integráció elve 

- Fizikai, szellemi, érzelmi, akarati és jellembeli fejlődés egységének az elve. 

A közösségi nevelés elve 
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- A konduktív nevelés lényeges jellemzője a csoport. A csoport biztosítja a szociális 

facilitáció egy formáját, és motiváló erőként funkcionál. Ennek segítségével a csoport 

tagjai számára hasznos a csoport dinamikája, míg egyidejűleg a személyes szükségletek 

is nagy hangsúlyt kapnak. A konduktív nevelés kulcsfigurája a konduktor - konduktor-

tanító, konduktor-óvodapedagógus, akit az Intézmény főiskolája képez, aki a konduktív 

nevelést minden korcsoportban képes alkalmazni. 
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4. A Pető módszer alkalmazásának javaslata 

A konduktív nevelés gyermekneurológiai javaslata: 

- minden olyan fiatal gyermeknek, függetlenül kórformától és eredettől, aki esetében a 

motoros fejlődés jelentős késése vagy patológiás motoros fejlődés mutatkozik, de 

szellemi állapota ígéretes (disszociáció a motoros és mentális állapotban), 

- a spasztikus cerebralis paresis1minden formájában vagy annak gyanújelei észlelésekor 

lehetőleg hároméves kor előtti kezdéssel, ha a figyelem felkelthető, 

- a dystoniás/dyskineticus cerebralis paresis bármely formájában, bármely életkorban, 

akár csekély mentális teljesítmények esetén is, 

- lassan progrediáló, dystoniás/dyskineticus tünetekkel járó alapbetegségek (tüneti 

cerebralis paresis) esetén fiatal életkorban, ha a gyermek képes mentális kapcsolat 

felvételére és nem látásfogyatékos. 

Egyéni elbírálás alapján konduktív nevelési indikáció: 

- spinális és/vagy cerebralis fejlődési rendellenességben, 

- spina bifida, 

- spinalis tumorok, traumák, 

- koponyatraumák, agytumorok posztoperatív állapotaiban. 

 

  

                                                
1
A CP a tartás és a mozgás zavarainak nem-progresszív szindróma-csoportját jelenti, amely a tevékenységek korlátozásával 

jár, és amelyet a fejlődőben lévő (magzati élet, csecsemő, ill. kisdedkor) központi idegrendszert ért károsodások okoznak. A 
motoros rendszer zavarát gyakorta kísérik az érzékelés, a kognitív készségek, a kommunikáció, a percepció és / vagy a 
viselkedés zavarai, ill. epilepsziával járó állapotok. CP-ben gyakran alakulnak ki ortopédiai komplikációk. A CP minden 
formájának ellátása: diagnosztikája, kezelése és rehabilitációja multidiszciplináris megközelítést tesz szükségessé. 
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5. A SE PA EKPMI tárgyi- és személyi feltételrendszere 

5. 1. Tárgyi feltételrendszer 

 

5. 1. 2. A feladatellátást szolgáló létesítmények 

Fenntartó neve: Semmelweis Egyetem 

Fenntartó székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

A köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek tulajdonosa: MAGYAR ÁLLAM, 

KÉPVISELI MNV ZRT., 1133 BUDAPEST, POZSONYI ÚT 56. vagyonkezelői jogát a 

Semmelweis Egyetem gyakorolja: 

Feladatellátás székhelye: 

 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. szám alatt  

Feladatellátás telephelye: 

 1118 Budapest, Villányi út 67. szám alatt 

Az ingóságokat a SE PA EKPMI ellenszolgáltatás nélkül jogosult használni. 

A Pető András Kar és a SE PA EKPMI integráltan, egymással szoros szakmai és gazdasági 

együttműködésben látja el feladatait. A rendelkezésre álló infrastruktúrát rugalmasan, 

racionálisan, mind a szakmai, mind a gazdasági ökonómiát szem előtt tartva közösen 

használjuk, évről-évre felülvizsgálva az egyes egységek szükségleteit a kitűzött célok és a 

teendők függvényében. A csoportok/osztályok elhelyezése a gyermekek, felnőttek 

szükségleteinek figyelembevételével történik. 

A kiszolgáló tevékenységeket a Semmelweis Egyetem látja el: humánpolitika, bér- és 

munkaügy, pénzügy-számvitel, eszközgazdálkodás, élelmezés, őrzés-védelem, munka- és 

tűzvédelem, takarítás, egészségügyi szolgáltatások, informatikai technológia, információs 

központ – amely magába foglalja a Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontot, a postázót, 

a fotó-videó dokumentációt, az oktatástechnikát és a központi irattárat. 

 

5. 1. 3. Feladatellátás székhelye: Kútvölgyi út 8.: 

A Kútvölgyi úti épületünk Buda egyik legszebb területén helyezkedik el, közlekedési 

szempontból könnyen megközelíthető helyen. Az egészséges, zöldövezeti környezet ideális 

helyszínt biztosít a gyermekek konduktív neveléséhez. 
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Az épület a konduktív nevelés legfőbb célját - a társadalmi inklúzióra való felkészítést – 

szolgáló szellemben terveződött és épült. Ezért nem egyfajta speciális, „laboratóriumi” 

környezet, hanem a külvilágban fellelhető, szokásos intézmény. 

Az épület bizonyos részei napjainkra elavultak, elhasználódtak, és külső és belső felújításra 

szorulnak. 

A konduktív nevelés iránt az érdeklődés töretlen, nagyon sok a szakmai látogató, vendég.  

Az egészségnevelést kiemelten kezeljük. Jelenleg ugyan korlátozott mértékben, de speciális 

fejlesztő programjainkban tudjuk biztosítani az úszást, lovaglást, adaptív evezést, amelyek 

költségeit elsősorban pályázat útján fedezzük. Az első két sporttevékenységi forma lehetőséget 

ad ahhoz, hogy megalapozzuk gyermekeink igényét az egészséges életmódra, ezért szeretnénk, 

ha minden gyermekünk számára rendszeresen biztosítani tudnánk. Céljaink elérését egy uszoda 

és egy tornaterem szolgálná leginkább. Nagyon fontos és örvendetes, hogy a gyermekek, 

felnőttek kiszolgálását megszervező- megteremtő részlegek az épületen belül működnek. 

Munkájukkal hatékonyan segítik a pedagógiai munkát. A konyha, az étterem változatos 

élelmezést tesz lehetővé neveltjeink, munkatársaink, valamint – külön térítés ellenében – a 

hozzátartozók, vendégek számára is. 

Az Egészségügyi Ellátás gondoskodik arról, hogy a nemzeti köznevelési törvény előírásainak 

megfelelően a nevelési/tanévenkénti 2 alkalommal való fogászati szűrés, egészségügyi, 

belgyógyászati vizsgálat, mérések, valamint az évenkénti 1 alkalommal szükséges neurológiai, 

ortopédiai szakvizsgálatok rendben megtörténjenek. Ezen egység biztosítja a gyermekek 

folyamatos egészségügyi ellátását, valamint az azonnali, szükség szerinti napközbeni orvosi 

vizsgálatát, a beteg gyermekek ápolását a szülő érkezéséig.  

A levegőzésre és a szabadtéri foglalkozásokra az Intézmény játszóterén és parkjában van 

lehetőség. A speciális és biztonságos eszközökkel felszerelt játszótér kiválóan biztosítja a 

gyermekek számára a kreatív játéktevékenységhez szükséges környezetet, hozzájárul a 

mozgásfejlődésükhöz és teret ad a csoportok közti közös játék lehetőségére. A játszótér 

felszerelése az EU-s szabványoknak megfelelő, a diszfunkciós gyermekek által is könnyebben 

használható, a tanult egyéni ortofunkciós megoldásaik alkalmazására lehetőséget adó, 

balesetmentes, fából készült eszközökből áll. A hinta és a csúszda padlózata gumis téglából 

készült. 

A vidéki családok számára bentlakásos nevelést biztosítunk. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a 

fejlesztő, nevelő-oktató munka a konduktív pedagógia szakmai szabályai szerint történhessen, 

elősegítve ezzel is a nevelés eredményességét. 
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5. 1. 4. Feladatellátás telephelye: Villányi út 67.: 

A Villányi út 67. szám alatti épület a konduktív nevelés bölcsője, ahol Pető professzor komplex 

nevelő és oktató (re)habilitációs tevékenységét több mint 50 évvel ezelőtt elkezdte. 

Az évtizedek alatt elhasználódott és kinőtt épület, az időközben kiszélesedő nemzetközi 

kapcsolatoknak köszönhetően, 1998-ban brit kormánytámogatással megújult és kibővült. 

Az akadálymentes, kétszintes épületben 5 két helyiséggel, fürdőszobával rendelkező 

csoportszoba, 5 egy helyiséggel, fürdőszobával rendelkező csoportszoba, 2 csoporthoz tartozó, 

oktatási célt szolgáló terem van. A földszinti tantermek közvetlen kertkapcsolattal 

rendelkeznek. 

Az iskola számítástechnika-teremmel, 5 egyéni fejlesztő teremmel, 1 tanári szobával, 1 

kondicionáló teremmel, 1 tornaszobával, 1 technika-szaktanteremmel, 1 tankonyhával, 1 

humán-, illetve 1 reáltantárgyak oktatását segítő szertárral, díszteremmel, 1 oktatói szobával, 

iskolai könyvtárral, 4 közösségi térrel, játszótérrel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. 

Helyben történik a gyermekek egészségügyi ellátása korszerű, gyermekbarát környezetben. 

Gyermekgyógyász, ortopéd, neurológus, fogász szakorvos áll rendelkezésre. A 3x2 fős 

betegszoba jól felszerelt, megfelelő környezetet biztosít a beteg gyermekek elhelyezésére.  

A foglalkoztató helyiségek, természetes és megfelelő mesterséges megvilágítással rendelkezők, 

közelükben vizesblokkal. A vizesblokk a foglalkoztató helyiségből közvetlenül 

megközelíthető. 

5. 2. Személyi feltételrendszer 

- Felsőfokú végzettséggel rendelkező konduktor, konduktor-tanító, konduktor (tanító) 

- A konduktor munkáját segítő egyéb szakemberek: pedagógiai asszisztens, 

gyógypedagógiai asszisztens. 

- A konduktív általános iskolában a felső tagozaton óraadó tanárok is tanítanak. 

- A gyermek (re)habilitációjában, fejlesztésében résztvevő szakemberek: szakorvosok, 

logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus. 
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5. 2. 1. A konduktor 

A konduktor (konduktor-tanító, konduktor-óvópedagógus) – az a speciális pedagógus, aki 

konduktori homogén teamben, vagy egyénileg, illetve egészségügyi és rehabilitációs teamben 

képes a sérültek ellátására. Intézményünkben logopédussal, AAK tanárral, fejlesztő 

pedagógussal, pszichológussal, gyógypedagógussal, gyermekorvossal, gyermekneurológussal, 

ortopéd orvossal konzultál, dolgozik együtt. Asszisztens segíti az ellátó, gondozó munkát. A 

konduktív pedagógia az eredményes helyreállító nevelés meghatározó feltételét a metodikai 

egységen kívül az egyszemélyi nevelő – a konduktor – komplex tevékenységében látja. Annak, 

hogy a gyermekek nevelői egyben konduktorok, több előnye is van, nem különülnek el a 

különféle fejlesztési területek egymástól, valamint tevékenysége által biztosítottá válik a 

gyermekek fejlődésének folyamatossága. Mindemellett ez a helyzet előnyt jelent abból a 

szempontból is, hogy a konduktornak szélesebb körű tájékozódási lehetősége nyílik egy-egy 

gyermek, felnőtt megfigyelésére, hiszen többször, többféle helyzetben találkozik vele. Végül, 

pedig nem elhanyagolható érték, a nevelés - oktatás folyamatában, az az érzelmi kötődés, amely 

a konduktor és a gyermekek között kialakul a mindennapok számtalan, sokszor bensőséges 

helyzetében. Ez az érzelmi kapcsolódás a tanulásban motiváló erő. 

A konduktor kiegyensúlyozott, fejlett empatikus képességekkel, jó pedagógusi 

tulajdonságokkal rendelkező nevelő, aki: 

- biztosítja a konduktív nevelő-oktató munkához szükséges segéd- és motivációs 

eszközöket, felkészül a programok, feladatsorok irányítására, 

- segíti a nevelési követelmények eredményes beépítését a pozitív direkt hatások 

közvetítésével, 

- a nevelési folyamatban biztosítja a mozgássérültek állandó aktivitását, 

- a nevelési folyamatban lehetővé teszi, hogy a gyermekek, felnőttek nevelő hatású 

élmények és tapasztalatok birtokába jussanak. 

A nevelőtestület szokásos nevelő-oktató tevékenységen túl számos egyéb feladatot ellát, 

úgymint kurzusokon előadás tartása és bemutató tanítás, kutatás vagy abban közreműködés, 

speciális programok fejlesztése, főiskolán profilelőadások tartása. 

A továbbképzés, önképzés iránti igény kiemelkedő.  

A Módszertani Intézményben tapasztalt, az Intézmény és hivatásuk iránt elkötelezett, 

sokoldalúan képzett, idegen nyelveket beszélő, konduktori végzettséggel rendelkező 

pedagógusok dolgoznak. Szakmai gondolkodásuk középpontjában az eltérő és egyéni 

szükségletekkel rendelkező gyermek, és felnőtt áll, legfőbb céljuk, hogy minden nevelt a saját 
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képességeit a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. Munkájukat szakmai 

igényesség, kreativitás jellemzi. 

 

„ A konduktor szórakoztató, életteli, nyitott, tréfás, humoros, ötletes. Jellemzi a dinamizmus, a 

kifejező arc, a körültekintés, a szellemi érzékenység, vagyis a kondukció elemei.”2   

                                                
2 Hári Mária: A humán alapelv a konduktív nevelésben, MPANNI, Bp. 1998 
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6. Intézményi stratégiai célok 

Célunk a központi idegrendszeri sérülésből adódó mozgásszervi fogyatékos életminőségének 

javítása a konduktív pedagógiai rendszerben csecsemőkortól felnőtt korig, valamint 

szakemberek képzése, akik ezt a feladatot megvalósítják. Rendszerünket tudományos kutatással 

fejlesztjük. 

Alapelv 

A fejlődés minden fázisában, a kezdetektől - napjainkig a legfontosabb alapelveink: 

- A törvényi szabályozások maradéktalan betartása. 

- A kor legmagasabb szakmai és a tudományos színvonalnak megfelelő gyakorlati 

képzés, kutatás a Pető András Karral való szoros együttműködésben. 

- Szakembereink minőségi munka iránti elkötelezettsége, a minőségi munka 

megvalósítása. 

- A személyi erőforrások kiaknázása a minőségfejlesztés érdekében. 

- A pedagógiai nevelésben részesülők elégedettségének elérése. 

- Hivatásunk gyakorlása során megfelelni önmagunk és partnereink elvárásainak.  

- A megbízhatóság, a szakszerű nevelési, (re) habilitációs tevékenység. 

- Az önálló életvitelre történő eredményes felkészítés. 

- A sérülés következtében kiesett képességek kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, olyan 

(re) habilitációs munka végzése, amely erősíti az emberekben az életszeretetet, az 

életigenlést. 

Stratégiai cél 

- Ápoljuk és továbbfejlesztjük kapcsolatrendszerünket különböző intézményekkel 

(perinatalis intenzív centrumokkal, korai fejlesztő hálózattal, integráló óvodákkal, 

iskolákkal, tanácsadó hálózattal, valamint a rehabilitáció egyes egészségügyi 

intézményével, szociális ellátórendszer intézményeivel, stb.). 

- A konduktív nevelés biztosításával az esélyegyenlőség megteremtésére törekszünk a 

különböző életkorú mozgássérült személyek társadalmi beilleszkedésének érdekében. 

- Erősítjük a konduktív pedagógia pozícióját hazai környezetben. 

- Hozzájárulunk a konduktív pedagógia tudáscentrumának fejlesztéséhez. 

- Fejlesztjük szolgáltatásaink színvonalát. 

- Megtartjuk és bővítjük a tanácsadás tartalmi és szervezeti struktúráját. 
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- Fejlesztjük a külső és belső kommunikáció színvonalát. 

- Törekszünk a meglévő kapacitások jobb kihasználására, a minőségi működés 

biztosítására. 
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7. Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztési 

céljai 

- A konduktív pedagógia szellemi központjának gyakorló területeként a kutatások 

segítése, támogatása, azokban alkotó együttműködés. 

- Különböző módszertani intézményekkel való kapcsolat kialakítása, valamint az 

Országos EGYMI Egyesület munkájába történő bekapcsolódás. 

- Rugalmas, gyors és érzékenyen reagálás a változó gyakorlati és képzési igényekre. 

- A konduktív nevelés hagyományaira építve, a tudományos eredmények 

felhasználásával a szakmai megújulás segítése. 

- Gyermekeink és szüleik, felnőttek és hozzátartozóik számára kölcsönös segítésen és 

bizalmon alapuló légkör kialakítása. 

- Tevékenységünkkel a gyermekek sokrétű és speciális szükségleteinek megfelelni.  

- Nevelőmunkánk során egyéni fejlesztési programok készítése, életutak megtervezése és 

követése. 

- A közösségi neveléssel, az életkorhoz igazodó aktív életritmus kialakításával lehetővé 

tenni gyermekeink számára a képességeiknek és mozgásállapotuknak megfelelő 

családi, óvodai, iskolai és egyéb társadalmi inklúziót. 

- A színvonalas munkánk folyamatos fejlesztése iránt elkötelezett, a permanens önképzés 

igényével rendelkező, sokoldalúan képzett, motivált, alkotó módon együttműködő és 

munkakörülményeivel elégedett munkatársi közösség kialakítása. 

7. 1. Szolgáltatások bővítése, fejlesztések az SE PA EKPMI területén 

7. 1. 1. Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

A Nkt. 46. § (3) pontjában a szülőt és a tanulót megilleti a nevelési-oktatási intézmény 

szabad megválasztásának iskolaválasztáshoz való jog, vagyis gyermeke adottságainak, 

képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti 

vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat iskolát.  

Régóta ismert szakmai és szülői igénynek szeretnénk megfelelni az általános iskolás 

gyermekeink nevelése-oktatása során igénybe vehető szolgáltatások bővítésével is. Az iskola 

kiválasztásánál a szülők számára mindig nagyon fontos szempont, hogy minél hosszabb ideig 

tudják egy intézményben biztosítani a gyermekük nevelését-oktatását. 
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Mindaddig, amíg az integráció/inklúzió lehetővé válik, a szülők joggal várják el, hogy 

gyermekük konduktív nevelést - oktatást biztosító intézményben tehessen eleget 

tankötelezettségének. Gyakori probléma, hogy lakóhelyük közelében nehéz vagy lehetetlen 

konduktív nevelést biztosító intézményt találni. 

A megvalósult szolgáltatások megtartása, fejlesztése és a kollégiumi életvitel-program bővítése 

érdekében törekszünk a személyi és tárgyi feltételek biztosítására a Fenntartó támogatásával, 

melyet szakembereink továbbképzésének tervezésében is figyelembe veszünk.  

Az IKT eszközök használatának megtanítása tanulóink körében a kor követelményeinek 

megfelelően. 
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7. 1. 2. Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézményünk évtizedek óta végez a köznevelési törvényben meghatározott szakszolgálati 

tevékenységeket. 

 

Gyógypedagógia korai fejlesztés, gondozás 

 

Célunk a meglévő sokszínű fejlesztési formák (csoportos és egyéni, ambuláns és bentlakó, 

folyamatos és intervallum) megtartása. Törekszünk arra, hogy ezen szolgáltatásokhoz minden 

rászoruló csecsemő, kisgyermek hozzájuthasson. Mindezt a szakemberek és érintettek 

tájékoztatásával, a konduktív nevelés népszerűsítésével, eredményeink különböző fórumokon 

való bemutatásával szeretnénk elérni. 

Standardizált mérési eljárások bevezetésével eredményeink tudományos feldolgozása is 

terveink között szerepel. 

 

Konduktív pedagógiai ellátás/utógondozás 

 

Az eredményes beilleszkedés érdekében kapcsolatrendszerünket tovább bővítjük.  

Célunk, hogy minden konduktív nevelésben részt vett gyermek/fiatal számára elérhetővé váljon 

az utógondozás által nyújtott segítségadás, akkor is, ha lakhelye távol esik Intézményünktől. 

Szeretnénk elérni, hogy a rászoruló családok útiköltség támogatást kapjanak ahhoz, hogy ezen 

szolgáltatást igénybe vehessék. 

A konduktív nevelés eredményeinek feldolgozása, publikálása a követett családokon keresztül, 

a Pető András Karral együttműködve szintén kiemelt feladatunk. 

Nevelési tanácsadás  

A központi idegrendszeri sérült mozgásszervi fogyatékos gyermekek/fiatalok állapotából és az 

ellátás specifikumából eredően a nevelési tanácsadás igénye egyre több területen és egyre 

sürgetőbben jelentkezik. E tevékenység kiegészítője a konduktív nevelési munkának. 

A nevelési tanácsadás keretében ellátandó feladatokat az intézményi- és családi beilleszkedési 

zavar, az alkalmazkodási- és teljesítményzavar valamint az érzelmi- szociális fejlődés 

nehézségeinek megelőzése, korai felismerése és rendezése érdekében végezzük. 
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Konduktív nevelési tanácsadás keretében végzett preventív szűrő tevékenységek és azokhoz 

kapcsolódó kontrollvizsgálatok, valamint az első konduktív vizsgálat és tanácsadás. 

 

A korai fejlesztésben dolgozó konduktoraink a védőnői, körzeti orvosi hálózatban, perinatális 

centrumokban az ott dolgozó szakemberekkel együttműködésben szűrik, vizsgálják a 

veszélyeztetett csecsemőket, kisgyermekeket, és irányítják a számukra megfelelő fejlesztési 

területekre.  
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7. 1. 3. Utazó Konduktori Szolgálat 

Az elmúlt években egyre több óvodával, általános iskolával kerültünk kapcsolatba, és jól 

érzékelhető volt a pedagógusok részéről az igény, hogy többet tudjanak a sajátos nevelési 

igényű gyermekekről, nevelésük-oktatásuk pedagógiai módszereiről. 

Utazó konduktor szaktanácsadóink tapasztalataikkal helyben is tudnak segítséget nyújtani a 

pedagógusoknak és a gyermekeknek a sikeres integráció megvalósulása érdekében. 
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8. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nevelő-oktató 

munkája pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

8. 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

A konduktorok a nevelő-oktató munkájuk során a konduktív nevelés alapelveit alkalmazva 

tanulni tanítják a diákokat. 

Az intézményünkben folyó konduktív pedagógiai nevelő-oktató munka alapelvei 

- A központi idegrendszeri sérült, a tanulásban akadályozott, a részképesség-zavarokkal, 

küzdő sérült vagy ép mozgású gyermekek szükségleteinek, az életkori 

követelményeknek megfelelő, a felnőtt életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlen, 

készségeket- és képességeket fejleszt, korszerű ismereteket közvetít, a gyermekek aktív 

tevékenységén keresztül. 

- A tanítás – tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanulók sajátos 

nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényt szerez az egyedi 

sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. 

- Az iskolai nevelést – oktatást olyan elvek szerint szervezi, hogy az segítse az iskolák 

közötti átjárhatóságot, és tegye lehetővé a tanulók számára a többségi vagy 

képességeiknek megfelelő speciális iskolába történő mielőbbi visszatérést – életút-

követés és megsegítés mellett. 

- Az iskola a helyi tantervében olyan követelményeket határoz meg, amelyek a központi 

idegrendszeri sérült, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében a rendelkezésre 

álló időkeretben, az iskola szervezeti keretei között eredménnyel megvalósíthatók. 

- A célok, követelmények meghatározásakor a differenciált, az egyénekre lebontott 

konduktív pedagógiai munka során figyelembe veszi az intézmény több mint fél 

évszázados tapasztalatát, az elért eredményeket. 

- Az intézményben folyó pedagógiai nevelés a Pető András Karral szoros 

együttműködésben biztosítja az elmélet és gyakorlat egységét, a konduktorhallgatók 

párhuzamos gyakorlati képzésével. 

- Az integráció elvét követve dolgozunk együtt az Intézményünkből elbocsátott 

gyermekeket lakóhelyükön befogadó társintézmények szakembereivel, szakmai-

módszertani segítséget nyújtunk tevékenységükhöz. 

Bekerülés: 
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1. közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

2. első konduktív vizsgálatról ahonnan a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézményéhez irányítjuk, 

3. a SE PA Gyakorló Óvodájából, 

4. a Pedagógiai Szakszolgálat területéről: 

- az utógondozás csoportos és egyéni területéről előzetes felkészítés után, szakértői 

javaslattal. 
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Továbblépés: 

1.  normál vagy speciális iskolába, 

2. otthonába (képzési kötelezettek és tanköteles korúak esetében képzéséről a helyileg 

illetékes szervek gondoskodnak), 

3. egészségügyi intézménybe, otthonba, 

Elbocsátás után Intézményünk utógondozása nyomon követi a gyermekek fejlődését, 

társadalmi beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, 

ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra, Konduktív Gyakorló Általános Iskola és 

Kollégiumban, vagy a Pedagógiai Szakszolgálaton. 

Integrációs felkészítésben részt vevő gyermekek iskolai nevelése - oktatása 

- Részképesség-zavarokkal, beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő sérült vagy ép 

mozgású gyermekek képesség-kibontakoztató iskolai oktatása, nevelése 

A tanulmányok befejezése, illetve a megfelelő fejlettségi szint elérése után integrációba 

bocsátás. Igény szerint a gyermek, fiatal állapotát kontrolláljuk, életútját követjük és továbbra 

is ellátjuk szakmai tanáccsal az SE PA EKPMI utógondozásán. 

Kollégium 

A konduktív nevelés-oktatás feltételeinek bentlakással történő biztosítása azon iskolai 

nevelésben – oktatásban részt vevők részére, akik a konduktív nevelést, ellátást, fejlesztést 

bejáró formában igénybe venni nem tudják. 
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8. 2. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai 

- A központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, de normál értelmi 

képességekkel rendelkező gyermekek, fejlesztése, nevelése, oktatása a konduktív 

pedagógia alapelvei szerint, a konduktív csoportokon belül, alapozó 1. évfolyamon és 

1 – 4. nyújtott 5. és 6-8. évfolyamon. 

- A központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, tanulásban 

akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) gyermekek fejlesztése, nevelése, oktatása 

alapozó 1. évfolyamon és 1-4. évfolyamon, nyújtott 5. és 6-8. évfolyamon. 

- A részképesség-zavarokkal küzdő sérült vagy ép mozgású gyermekek képesség-

kibontakoztatása, felzárkóztató iskolai nevelése, oktatása. 

- A tanulók életkora, állapota figyelembe vételével a konduktív nevelés – oktatás 

biztosítása. 

- A tanulók eredményes szocializációra, önálló életvitelre, a pályaválasztásra való 

felkészítése. 

- Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók az életkoruknak, fejlettségi 

állapotuknak, szükségleteiknek megfelelően teljes körű konduktív pedagógiai ellátást 

kapjanak a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozásokon, valamint a gyermekvédelem, a kulturális, a szociális 

hátrányok enyhítése területén. 

Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai a tanulók nevelésében 

- A képességek folyamatos fejlődése az egyéni adottságokhoz mérten. 

- Reális önismeret, önelfogadás. Önmaguk és a társak másságának ismerete, türelem, 

megértés, a visszaélés elkerülése. 

- Kulturált magatartás és viselkedésformák kialakítása, társas kapcsolatok fejlesztése, 

fenntartása, önuralom, a konfliktuskezelő technikák gyakorlása- fejlettségüknek, 

egyéniségüknek megfelelően. 

- Továbbfejleszthető, továbbépíthető tudás - az egyéni adottságukhoz, a sérülésükhöz 

viszonyítottan - törekvés a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre, reális tervek és 

elképzelések talaján biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az épített környezet 

értékeinek felismerése, környezetvédő, óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulás 

különféle helyzetekben - a felnőtt jelenléte nélkül is. 

- Feladattudat, kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is. 

- Az egészségmegóvás ismerete. 
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- A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az önzetlenség, a 

szeretet, a segítőkészség, a szorgalom. 

- Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség 

az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. 
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8. 3. A nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai 

A különböző nevelési-oktatási szakaszoknál a nevelési-oktatási célok, feladatok és módszerek 

az életkori sajátosságokat, valamint a pedagógiai feladatokat figyelembe véve eltérőek: 

8. 3. 1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Tanulóink között vannak ép értelmű és tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 

gyermekek is. 

Iskolánk tanulói a pszichikus funkciókat illetően – az utóbbi évek tapasztalata szerint – óvodába 

és iskolába kerülésükkor 2-4 éves átlagos életkori szintelmaradás jellemző. 

Kiemelt nehézséget jelent az iskola számára a gyermekeknél a következő tanulási zavarok 

tüneteinek fokozott jelenléte: 

- a viselkedés és az aktivitás területén megmutatkozó zavarok, 

- figyelemzavarok, 

- percepciós és motorikus zavarok, a nagy- és finommozgások összerendezetlensége, 

- a téri orientáció problémái: testkép-, testséma zavarai, iránytévesztés, lateralizáció 

zavarai, 

- a nyelvi fejlettség zavarai, kifejezésbeli problémák egészen a kapcsolatteremtés 

képtelenségéig. 

Iskolakezdésnél elengedhetetlenül szükséges a gyermekek pszichikai felkészültsége. A hat-

hétéves korra kialakuló "totális érzékelő apparátus" alapja a fogalmi szintű megismerésnek. 

Amennyiben a szenzoros és motoros rendszerek fejlettsége és összerendezettsége elégtelen, 

abban az esetben a tanulási nehézségek egy sajátos esete áll fenn: ép érzékszervek birtokában, 

normál - esetenként kimagasló - intelligenciaszint mellett is nagyfokú nehézség mutatkozhat az 

alapvető kulturtechnikák elsajátításában. Mindezek figyelembe vételével az iskolai tananyag 

közvetítése, tanulása mellett kiemelt fontosságú a tanítási órákon a részképességek sokoldalú, 

tevékenységcentrikus fejlesztése, a zavarok korrekciója. 

Céljaink 

Szándékunk, hogy a ránk bízottak mielőbb képesek legyenek az általános követelményekhez 

való önálló, sikeres alkalmazkodásra, vagyis orthofunkcióssá váljanak, amelyhez az alábbi 

személyiségjegyek kialakítása szükséges: 

- motiváltság, aktivitás, önállóság, 

- egészséges, reális énkép és önbizalom, 

- kiegyensúlyozottság, 
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- önfegyelem, akaraterő, 

- jó kapcsolatteremtő és -tartó képesség, együttműködésre való alkalmasság, 

- sikerorientált attitűd, kudarctűrő képesség, 

- problémamegoldó, konfliktuskezelő képesség, 

- etikus magatartás. 

Feladataink: 

- egyéni célok meghatározása, 

- az életkornak megfelelő reális követelményrendszer kidolgozása, 

- az aktivitás, érdeklődés felkeltése megfelelő motivációval, 

- az egészséges életmódra nevelés, 

- a helyes szokások kialakítása, 

- az érzelmi nevelés, 

- ismertetni, gyakoroltatni a kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás általános és speciális 

formáit, 

- az önértékelés kialakítása, 

- a nevelés során mind nagyobb teret adni az egyéni döntés lehetőségének, 

- a védő közösségben, majd egyre tágabb körben megismertetni a tanulót saját értékeivel 

és korlátival, 

- a tanuló potenciális teljesítményét, aktuális akaraterejét a mindenkori, egyénre szabott 

követelményekkel egységbe hozni, 

- az erkölcsi értékeket megismertetni, tudatosítani, meggyőződéssé alakítani, a megfelelő 

magatartás és viselkedési formákat tevékenységen keresztül megerősíteni, 

- a munkára való felkészítés, nevelés, különös tekintettel az önellátás, önkiszolgálás 

teendőire, 

- az állampolgári nevelés; a jogok, kötelességek, ezen belül kiemelten a sérültek jogainak, 

kötelességeinek megismertetése, a másság képviselete, külső iskolákkal közös 

programok, találkozók, beszélgetések keretén belül az esélyegyenlőség lehetőségeinek 

megkeresése. 

A harmonikus személyiségfejlődéshez nélkülözhetetlen, hogy az egyes pszichikus funkciók 

állapota megközelítően azonos életkori szinten legyen. A személyiség megalapozása alatt azt 

értjük, hogy a legfejletlenebbel kezdve valamennyi részképességet egy időben igyekszünk a 

megfelelő szintre hozni. 
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Céljaink elérése érdekében a feladatok megvalósítása során a teljes konduktív napirenden belül 

kínálkozó fejlesztési alkalmakat maximálisan kihasználjuk. Az eredményesség és hatékonyság 

érdekében kiemelten fontos a családdal történő, kölcsönösen értő együttműködés. 
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8. 3. 2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közös érdek, cél, értékrend és tudat tart össze. 

A közösség egyénekből áll, az igazi közösség fejlődésével hozzájárul tagjai fejlődéséhez, így 

több lesz, mint tagjai egyszerű együttese. Az emberi élethez, a társadalomban való 

eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely a társas viselkedési 

szabályok, a tolerancia, az önérvényesítés gyakorlásának színtere, az emberi, kulturális, 

szociális értékek hordozója. Értékrendje tagjai tudatos elfogadásán, megállapodásán és 

betartásán alapul. 

Célunk az iskolánkra eddig is jellemző pozitív légkör megtartása, amely a közösségi nevelés 

eredményeként alakult ki. Iskolánk közösségei nyitottak a társadalomból, a közvetlen 

környezetből érkező igények, ötletek, egyéni kezdeményezések felé, amennyiben ez saját 

értékrendjükkel nem ütközik. Nevelőmunkánk sikerének egyik záloga az egységes pedagógiai 

szemlélet, a közösen, az iskola egyes fórumai által is megvitatott és elfogadott értékrend. 

Továbbá pedagógusaink hiteles magatartása, saját személyiségük vállalása, pozitív 

tulajdonságaik fejlesztése. Az iskola demokratikus légkörének megtartása alapvető 

célkitűzésünk. Az összetartozás élményét segítik a közös hagyományok, közösen átélt 

élmények, iskolai rendezvények, versenyek, kirándulások stb. 

A pedagógus feladata a legkisebb siker észrevétele, értékelése, a pozitív tendenciák erősítése, 

a negatív tendenciák szembesítése az iskola értékrendjével, alternatív megoldások keresése. 

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezzük a közösségeket. Az alsó 

évfolyamos közösségekben a programokat, tevékenységi formákat a konduktori irányítás 

szabályozza. Fontos az érzelmi kötődés, a nyitott, elfogadó légkör. Az 5-8. osztályban 

felerősödnek az öntevékeny mozzanatok, különböző érdeklődési irányok szerint alakulnak ki 

új, baráti csoportok, párok, más kapcsolatrendszerek. Egyre nagyobb szerepet kap az önismeret, 

az önmegvalósítás, a közösség önálló arculatának kialakítása, a közösségi szerepek 

kialakításának igénye. A fejlettebb közösségek öntevékenyen szervezik életüket, a feladatok 

megoldására alternatív javaslatokkal válaszolnak. A kivitelezésnél az ellenőrzésben, 

segítségnyújtásban van nagy szerepe a pedagógusnak. A kollektív feladatok vállalása, 

teljesítése, a közös erőfeszítést követő siker élménye nagyban fejleszti a közösség életét, újabb 

kapcsolatok szerzésére ad lehetőséget. 

Feladataink 

- Egészséges életmód, aktív életrend kialakítása, amely az önálló életvezetést és a 

társadalomba való beilleszkedést segíti, illetve előkészíti. 
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- Megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezet kialakítása, olyan 

környezeté, ahol a másság felé fordulás mindenki számára természetessé válik. 

- A tanulókat a többi gyermekkel és a felnőttekkel való kapcsolatai során pozitív, kedvező 

hatások, élmények érjék; igényévé váljék a csoporttal való együttműködés. 

- Megalapozott, következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer biztosítása, a 

szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakciókon keresztül a normarendszer 

fejlesztése, mely az iskoláskornak az alapja és egyben a felnőtté válás feltétele is. 

- A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével 

elérni, hogy a gyermekek tiszteljék a környezetüket, és bátran alakítsák azt, anélkül, 

hogy kárt tennének benne. 

- Legyenek képesek az új audiovizuális környezet megértésére, szelektív használatára. 

- Legyenek képesek a felnőttekkel és társaikkal egy adott témáról anyanyelvükön 

kommunikálni. 

- Tudjanak életmódjukkal kapcsolatban helyes döntéseket hozni. 

- Ismerjék a testi egészségüket, lelki életüket veszélyeztető környezeti hatásokat, ezek 

elkerülésének módjait. 

- Legyenek képesek önálló véleményalkotásra, véleményük viták során történő 

ütköztetésére a közös tevékenykedtetés folyamán, a tapasztalatgyűjtés, az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

- Ismerjék meg a közösség érdekében végzett együttes tevékenységek végrehajtásának 

társadalmi értékét, gyakorolják az egyénileg eredményes és társadalmilag hasznos 

magatartás- és tevékenységformákat. 

- Legyenek képesek önellenőrzésre, egymás segítésére. 

- Alakuljon ki reális énképük, megfelelő önismeretük, amely feltétele annak, hogy a 

sérült emberek önmagukat a társadalommal elfogadtassák. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok 

Alapvető feladat az egy osztályba kerülő tanulókból olyan közösség formálása, amely képes 

egy közös értékrend elfogadására, egymás segítésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, egymás 

közös ellenőrzésére, a munka szervezésére, a közvetlen tapasztalatszerzés segítésére, a tanulók 

önállóságának, öntevékenységének kialakítására, fejlesztésére. Valamint szükség van a közös 

cselekvések fejlesztésére is: példamutatással, értékeléssel, továbbá bírálat, önbírálat 

segítségével – a pedagógus közvetlen, majd közvetett irányításával. A közösség legyen képes 

a már elért eredmények megtartására és fejlesztésére, a tananyag minél jobb elsajátítására 
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különböző munkaformákkal. Az egyes tantárgyak közösségfejlesztési feladatait a tantárgyi 

követelmények tartalmazzák. 

A közösségfejlesztés szervezeti keretei 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekének képviseletére a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységeinek működtetésére, fejlesztésére Diákönkormányzat működik. A 

Diákönkormányzatot választott vezetőség irányítja, a diákok által választott konduktor 

segítségével. 

Információs szervek: 

- iskolaújság, 

- önkormányzati és más feladatok megismerésének színtere, 

- fontosabb események ismertetése, értékelő, minősítő funkció. 
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8. 3. 3. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok helyi intézményi feladata a nevelés-oktatás folyamatában 

Az intézményben dolgozó konduktorok (pedagógusok) felelősséggel és önállóan, a 

tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik 

szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül, az iskolai 

tantárgyfelosztásban meghatározott munkarend alapján. 

A pedagógus:  

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;  

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;  

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi;  

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;  

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;  

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök 

helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről;  

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen;  

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;  

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani;  

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás során végzi, s ennek keretében 

feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 
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megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti 

családlátogatások, és különböző vizsgálatok segítségével érhet el;  

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét;  

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek;  

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;  

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 
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 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait;  

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja;  

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli;  

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor;  

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a 

javításra;  

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;  

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések 

körében tájékozódik.  

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

- Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását.  

- A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen 

megismerése és az osztályközösség arculatának formálására kiváló lehetőségeket 

kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, 

sportfoglalkozások, rendezvények, diák gyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és 

múzeumlátogatások stb.  

- Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri 

a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus 

pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi 

hatások kivédése. Az osztályfőnök nevelőmunkájának szerves része a közvetlen 

nevelőmunka.  
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- Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma jellemzi. Az 

osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. Motiváló 

környezetet teremt, bátorítja a gyermekek autonóm törekvéseit, elfogadja 

fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret ad a gyermekeknek, a fejlesztőszándék mellett 

is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi 

mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. Sokszor 

egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a 

szülő is. 

- Az osztályfőnöki órákon törekszünk olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a 

"kényes" témákban is. 

Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek kötöttek, szabadon 

választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.  

Az osztályfőnök feladatai 

- A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és 

társadalmi környezetről, az emberről. 

- Megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

- Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és 

fenntartására.  

- Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához, a fiatalok 

önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges 

életmód, konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

- Az életkornak megfelelőember-, és társadalomismeretek nyújtásával elősegíti a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.  

- Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.  

- Segíti a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, értékes és hasznos 

kapcsolatok kialakítására és ápolására neveli. 
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Hagyományőrzés 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket 

a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: 

- nemzeti ünnepek, iskola és osztályszintű megemlékezések (október 6., február 25., 

április 16., június 4., március 15., október 23.), 

- csoportünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét), 

- szavaló- és mesemondóverseny az iskolában, 

- tanévzáró, ballagás az iskolában, 

- tanév végi kiállítás a gyermekek munkáiból, díjazott alkotásokból, 

- gyermeknap a diákönkormányzat szervezésében, 

- kapcsolattartás, közös programok szervezése más óvodákkal, iskolákkal, 

intézményekkel, amelyek elősegítik a társadalom toleranciájának és empátiájának 

kialakulását a sérült emberekkel szemben, 

- kirándulások, projekt napok a környezettudatos nevelést szem előtt tartva (Madarak és 

fák világnapja, Víz világnapja), 

- Boccia kupa, 

- Ergométeres házi bajnokság. 
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Fizikai tevékenységek 

- Az iskola, a tanterem, a csoportszoba környezetének formálása, rendezése, díszítése. 

Tanulmányi tevékenységek az iskolában: 

- különböző szakkörök működtetése, 

- iskolai vetélkedők, tanulmányi versenyek, kiállítások szervezése, 

- iskolán belüli kulturális rendezvények. 

 

8. 3. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Gyermekeinknél sérülésükből adódóan gyakran előfordulnak másodlagos, később kialakult 

társdiszfunkciók. A társadalmi elszigetelődés, illetve a fel nem dolgozott problémák 

beilleszkedési, magatartási zavarokat okozhatnak. Intézményünkben ezért nagy hangsúlyt 

fektetünk a problémák megelőzésére és leküzdésére. 

Céljaink: 

- az egyéni különbségeket figyelembe véve a személyiség optimális fejlődésének 

elősegítése, 

- az egyéni sajátosságok figyelembevétele, a képességek kibontakoztatása. 

Feladataink: 

- a tanulók megismerése és közösségbe történő beilleszkedésének segítése, 

- a beilleszkedési- és magatartási nehézségek megelőzése, 

- pozitív, játékos, ösztönző atmoszféra, szeretetteljes légkör kialakítása, 

- a differenciálás megvalósítása egységben a szocializációval, az indirekt hatásrendszer 

felhasználása a kompenzációban, 

- a problémák okainak feltárása, és annak megfelelő megoldásmódok, kompenzáló 

programok kidolgozása szakemberek bevonásával, 

- a gyermekeknek megfelelő, sikerrel teljesíthető feladatok biztosítása, 

teljesítménymotiváció nyújtása mindenki számára, 

- az egyéni különbségek figyelembevételével differenciált megoldásmódok kialakítása, 

- az otthoni szokások tiszteletben tartása, a család bevonása a nevelésbe, a szülők objektív 

tájékoztatása, 

- bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása konduktor és gyermek között, amelynek 

alapvető feltétele a kölcsönös elfogadás és a nevelői rugalmasság.  
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8. 3. 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tehetség egy harmonikusan fejlett képességstruktúrán bontakozhat ki. A tehetség 

felismerhetővé válásához ezért először a személyiség megalapozása, az intenzív 

képességfejlesztés a feladatunk. 

Tanítványaink tehetséggondozását fontos feladatunknak tartjuk. Ezen a területen kiemelt 

jelentőségű a szülőkkel való kapcsolatkiépítés minősége, hiszen a szakkörök, tanulmányi 

versenyek, az egyéni kibontakozást segítő foglalkozások időpontja nem egy esetben kívül esik 

a napközis, illetve a heti bentlakásos nevelés időtartamán. 

A tehetség felfedezését, kibontakoztatását, a szereplési lehetőségek biztosítását, kihasználását 

nemcsak gyermekeink egészséges énképének és önbizalmának kialakítása szempontjából 

tartjuk fontosnak, hanem a szemléletformálás miatt is. A sajátos nevelési igényű személyek 

társadalmi megítéléséért – országos beiskolázási jogkörrel bíró iskola lévén – sokat tehetünk. 

A tehetség felismerése, kamatoztatása a szülő-gyermek kapcsolatot is pozitív irányba alakítja. 

Egyéni érdeklődésnek megfelelően, a pályaorientáció megkönnyítése érdekében tanulóink 

számára különböző fakultatív programokat kínálunk. 

A sportban tehetséges tanulóink külön sportolási lehetőséget kapnak, biztosítjuk a 

mozgássérültek számára rendezett országos sportversenyeken való részvételt. 

Az iskolai könyvtárunk a hét minden napján rendelkezésére áll az olvasni vágyó diákok 

számára. 

A hit- és vallásoktatás lehetőségét eddigi hagyományainkhoz híven, iskolánk felekezettől 

függetlenül biztosítja a szülő írásbeli jelentkezése alapján, fakultatív módon. A hitoktatás 

tartalmának meghatározása, a hitoktató felügyelete az egyházi jogi személy feladata. 

 

8. 3. 5. 1. Tanórán kívüli fakultatív foglalkozások, szakkörök 

Szakköröket iskolán belül szervezzük, és szakképzett pedagógusok vezetik őket. A tanuló a 

szülővel egyetértésben kérheti részvételét a rendszeres szakköri foglalkozásra, ahová az egész 

tanév során elvárjuk. 

Iskolánk az alábbi lehetőségeket biztosítja, illetve használja fel a tehetség kibontakoztatása 

érdekében: 

- gépírás, 

- színjátszó szakkör, 

- zeneszakkör, 

- énekkar, 

- kortárs filmklub, 
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- sportkör. 

Gépírás, az alsó és felső tagozaton 

Gépírás, gépi írás fogalma 

Gépírás a klasszikus értelemben vett írógéppel való írást jelenti. A mozgáskorlátozott tanuló 

diagnózisához igazodó módon ír. 

Gépi írás: az a forma, amikor a mozgássérült a tanulás eszközeként nem tudja teljes egészében 

elsajátítani a kézzel történő írást. Abban az esetben a kézírás teljes vagy részleges 

helyettesítésére – a számítógép használatával – a számítógép hagyományos vagy speciális 

klaviatúrájának közbeiktatásával tanul meg írni, és használja azt egész élete során. A nehezen 

vagy egyáltalán nem kivitelezhető mozgásos funkcióit veszi át a gépi technológia. 
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A foglalkozás célja az alsó tagozaton 

A gépírás tanításának legfontosabb célja egyrészt a nagyon súlyosan sérült mozgáskorlátozott 

tanulóink számítógéppel segített kommunikációjának és tanulásának megalapozása, másrészről 

minden hozzánk járó gyermek eszköz szintű gépírástechnikájának kialakítása, a másolási 

készség fejlesztése, az önálló formaalakítás megalapozása, a tanulók helyesírásának javítása. 

Haszna egész életre szól. 

A gépírás pontosságra, rendszeretetre nevel. Fejleszti a figyelmet, akaratot, a pszichés és értelmi 

képességeket, a mozgásügyességet, valamint az esztétikai érzéket. 

A foglalkozás célja a felső tagozaton 

A mozgássérült tanuló számára a számítógép használata sok esetben a „tollat” jelenti. Az erős 

spazmus, illetve túlmozgások nehezíthetik, lehetetlenné tehetik az olvasható írás kivitelezését, 

ami a tanulás és a munkavégzés eszközeként is szolgál. Ebben az esetben a kézírást pótolhatja 

a gépi írás. 

Az integrált oktatásban a gyermekek számára különösen fontos a gépi írás megtanulása a 

megfelelő tempóban történő írásos feladatok elvégzéséhez, munkáik értékelhető 

kivitelezéséhez. Segítséget nyújt az eredményes kommunikáció terén is, megkönnyítve ezzel a 

továbbtanulást, integrált oktatást, a társadalomba való beilleszkedést. 

Célcsoport alsó és felső tagozaton 

Alsó tagozaton azon harmadik osztályos tanulók, (amikor már a belső íráskép kialakult és 

megszilárdult) akik a számítógép segítsége nélkül nem tudnak olvasható írásképet produkálni, 

és beszédjük is akadályozott, így a gondolatközlés egyetlen formája a számítógép segítségével 

lehetséges, illetve akiknek a szakértői véleményében kifejezetten szerepel a számítógépes 

számonkérési forma. 

Ezen az évfolyamon a gépi írás tanulása heti 1 alkalommal a magyar órák keretén belül, 

negyedik osztálytól pedig a belépő informatika tantárgy keretén belül szintén heti 1 alkalommal 

minden gyermek számára, egyéni technikák kialakításával történik. 

Ötödik osztálytól azok a tanulók vesznek részt a gépi írásoktatáson, akik számára a megfelelő 

írástempó és a rendezett íráskép kialakításához, illetve a kommunikáció szempontjából 

elengedhetetlenül szükséges a gépi írás használata. Felső tagozaton a gépi írás tanulására 

kéthetente 45 perces foglalkozáson szakkör keretében biztosítunk lehetőséget. 
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Foglalkozások tartalma, témakörök 

Az első év folyamán elsősorban a megfelelő testhelyzet, írásmód kialakítása történik, a 

szükséges eszközök beszerzésével, ill. megjavíttatásával együtt. Ebben az évben, a klasszikus 

értelemben vett alaptartás billentyűit vesszük sorra a sorköz és az enter billentyűkkel. 

Második évben az újonnan bekapcsolódó gyermekek előbb az alaptartást tanulják meg, majd 

egyéni ütemben haladnak tovább. A már második éve tanuló diákok év elején ismétlő 

feladatokat végeznek, majd saját ütemükben folytatják a gépi írás tanulását. 

Ötödik osztálytól a gépi írás oktatásában a jelenleg is használatos gépírás tankönyv anyaga 

kerül feldolgozásra. 
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Szükséges eszközök: 

- normál vagy speciális klaviatúra, 

- műanyag klaviatúra (nyálzó gyermekek részére), 

- kapaszkodó, 

- csuklónehezék, 

- speciális asztal (állítható magasságú, dönthető asztallappal), 

- speciális szék (állítható magasságú), 

- zsámolyok, 

- csúszásgátlók, 

- kéz sínek, 

- fejpálca, 

- speciális monitor. 

Színjátszó szakkör 

A színjátszó szakkör foglalkozásaira heti egy alkalommal 45 perces időkeretben kerül sor. A 

szakkörön a megfelelő adottságokkal rendelkező, érdeklődő gyermekek vehetnek részt. A 

szakköri tevékenység nagymértékben hozzájárul a komplex személyiségfejlesztéshez. A 

szerepjáték és a mozgásgyakorlatok, valamint a drámajátékok közvetlenül járulnak hozzá a 

tanulók értelmi, érzelmi, szociális, kommunikációs képességeinek fejlődéséhez, segítik a 

kezdeményezőkészséget, a hatékony, önálló tanulást, valamint az esztétikai, művészeti 

tudatosságot. 

A színjátszói tevékenységek során fejlődik a tanulók ön- és társismerete, a gyermekek 

motiválttá válnak a közös alkotásra, megtapasztalják az együttes tevékenységek örömét. 

Kialakul bennük a másik ember iránti kíváncsiság, könnyebben tudnak kapcsolatokat teremteni 

és megtartani. Könnyebben válnak képessé a beilleszkedésre és a közösségi normák szerinti 

viselkedésre. 

Mivel mozgássérült tanulóink tapasztalatai eléggé szűk körűek, a szakköri alkalmakon 

átélhetnek olyan helyzeteket, érzelmeket, amelyekkel még nem találkoztak. Lehetőség 

kínálkozik arra is, hogy érzelmeik, szorongásaik, kudarcaik, félelmeik felszínre kerüljenek, és 

hogy feloldásukban segítséget kapjanak. 

Célok és feladatok: 

- törekvés a helyes beszédlégzés és artikuláció elsajátítására, látás- és hallásfejlesztés, 

- mozgásfejlesztés, hiszen itt a mimikának, a testbeszédnek, a pontos, összerendezett 

mozgássornak, a mozgás időbeliségének kifejezőereje van, 
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- a belső tartalékok előmozdítása az önkifejezés, szerepjáték terén, 

- a testi és nyelvi kifejezés tudatosítása, megfelelő alkalmazása, 

- szókincsbővítés, a kommunikációs biztonság kialakítása, az önkifejezés, a kreatív 

gondolkodás és az önálló szövegtanulás képességének fejlesztése, 

- a beleérző képesség fejlesztése, új élethelyzetek megismerése, 

- A megfelelő gesztusok elsajátítása, 

- testi és térbeli tájékozódás, időérzék fejlesztése, helyzet- és helyváltoztatások gyors, 

lendületes tanulása, 

- az együttműködési készség fejlesztése, önkontroll tanulása, együttes szereplés 

élményének átélése, a szorongásmentes, felszabadult szereplés megvalósítása, 

- a gyermekek felkészítése a később betöltendő szerepvállalásokra, a különböző emberi 

viszonyok megismerésére, az együttműködésre, a konfliktuskezelésekre, 

- az irodalmi érdeklődés felkeltése, 

- a társadalom erkölcsi normáinak megismerése, elfogadása. 
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Zeneszakkör, ismerkedés a hangszerekkel 

Iskolánkban tanórán kívüli foglalkozás keretében, heti egy alkalommal néhány tanulónak 

lehetősége nyílik zenei képességei kibontakoztatására, zenei ismereteinek bővítésére egy 

kiválasztott hangszer megismerésével és a hangszerjáték alapjainak megtanulásával.  

Célok és feladatok: 

- dallami és ritmikai készségfejlesztés, 

- kottaolvasás tanulása egyéni módon, 

- a finommotorika fejlesztése, két kéz koordinált mozgása, 

- a választott hangszer megfelelő megszólaltatásának, a hangszerjáték alapjainak 

megtanulása, 

- értékes zeneművek megismerése zenehallgatás keretében, 

- különböző korok, népek zenéjének megismerése. 

Énekkar 

Az énekkaron heti fél órában, a megfelelő adottságokkal, illetve motivációval rendelkező 

tanulók vesznek részt. 

Célok és feladatok: 

- a többszólamú éneklés alapjainak lerakása, fejlesztése, (kánon, kétszólamú éneklés), 

- a közös éneklés megszerettetése, 

- hagyományőrzés a népi gyermekjátékdalok tanulása során, 

- néhány dalból álló repertoár begyakorlása, felkészülés ünnepeinken való énekes 

szereplésre, 

- igényes, értékes zeneművek megismertetése. 

A kórusművek anyagát nép- és gyermekdalok alapján választjuk ki. Ügyelünk a fokozatosságra 

és a képességeknek megfelelő kórusmű kiválasztására. Eleinte egyszólamú műveket, 

népdalcsokrokat éneklünk, ezután következhetnek a kánonok, később a könnyebb kétszólamú, 

majd, ha a kórus adottságai engedik, a nehezebb gyermekkari művek. Arra törekszünk, hogy 

igényes, változatos és magyar nyelvű darabok kerüljenek előadásra. 

Kortárs filmklub 

Intézményünk felső tagozatosainak tervezett program. 

A filmdélutánok kétheti rendszerességgel kerülnek megrendezésre, amelyet rövid összegző 

beszélgetés zár. A program tervezett időtartama függ a bemutatandó filmtől. A megbeszélésre, 

visszajelzésre 40-45 percet szánunk. 
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Programunkkal gyermekeink különböző élethelyzetben történő eligazodását, beilleszkedését 

segítjük. A filmekben bemutatott döntéshelyzetek, döntések megbeszélésével rávilágítunk 

saját, felelősségteljes döntéseik fontosságára. 

Céljaink: 

- gyermekeink mentális egészségének megőrzése, ápolása, 

- ismerkedés a filmművészettel, 

- érzelmek kivetítése-egyéni élmények, tapasztalatok megbeszélése, 

- döntések életviteli hatásainak bemutatása, feldolgozása, 

- pozitív-negatív hatások felismertetése, elkülönítése, 

- kamaszkori problémák kezelése, feldolgozása. 
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Tanulmányi versenyek 

A tanulmányi versenyekre (iskolai, regionális és országos szinten) a szaktanár javasolja az adott 

tantárgyon belül kiválóan teljesítő diákokat. A felkészülést is ő irányítja. 

Az egyéb versenyekre (rajzpályázat, szavalóverseny, dalmondó verseny, stb.) való 

felkészülésről, a versenyeken történő indulásról a vezető pedagógus, illetve az osztályfőnök, a 

szaktanár gondoskodik. 

Az egyén tehetség-kibontakoztatása a legkülönfélébb területeken valósulhat meg, aktuális 

feltételeiről az intézményegység-vezető gondoskodik a vezető pedagógus vagy az osztályfőnök 

jelzése alapján. 

 

8. 3. 5. 2. Az iskolai sportkör foglalkozásai 

Sport, szabadidős tevékenységek 

A sportolás, mint szabadidős tevékenység nagyon lényeges szerepet játszik a diákok életében, 

mert a naponta végzett mozgásfeladatokból elsajátított mozgássorok alkalmazása, gyakorlása 

sportolás útján is történhet. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, differenciált módon a 

torna, atlétika, labdajátékok sportági alapjait felhasználva, játékosan történik a fizikumuk 

karbantartása, fejlesztése. Eredményesen fejleszthetik tanulóink erőnlétét, izomzatát a 

konduktív programban rögzített mozgásfeladatok végrehajtásához. A sportfoglalkozásoknak 

köszönhetően ügyesebbé, figyelmesebbé válnak, egyre jobban tudnak koncentrálni a 

feladatokra, és nem utolsósorban egymásra, tehát más helyzetben, környezetben is nagy szerepe 

van a sportnak a közösségi szellem erősítésében. 

A mozgások sokféleségének megismerése, örömszerző, illetve megismerő funkciókat elősegítő 

szerepe nélkülözhetetlen a későbbi érettebb tanulási, magatartási folyamatok kialakulásában.  

A sport mindenképpen motiváló hatást fejt ki esetükben, mert játékossága mellett életszerűvé 

teszi a szabadidős tevékenységeket, amelyeket a sportudvar biztosította lehetőségekkel 

kibővülten, még ideálisabb terepen végezhetnek, friss levegőn, kint, a szabadban is, amely 

hozzájárul edzettségük, fittségük fenntartásához, egészségük megőrzéséhez. 

A sportszakkör lehetőséget nyújt a tanulóknak a már megtanult mozgásformák alkalmazására, 

mozgásos verseny- és szabályjátékok eljátszására. A különböző sporteszközök, sportágak 

megismerésére és azok adaptív gyakorlására. 

Az iskola bármely tanulója jelezheti részvételi szándékát, amely alapján a szakkör vezetője heti 

rendszerességgel, alkalmanként kb. 10-12 gyermeket hív a foglalkozásra. 

Választható foglalkozások, sportágak: 
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- testnevelési játékok, 

- boccia, 

- futóbicikli, 

- evezés, 

- úszás, 

- vívás.  
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Céljaink: 

- a mozgásszükséglet kielégítése (mozgásállapotnak megfelelő tartalommal), 

- a mozgás iránti igény kialakítása, 

- a játékigény kialakítása, 

- a mozgáskultúra fejlesztése, 

- a fizikai erőnlét fokozása, a testtartás, a mozgásszervi funkciók javítása, 

- a mozgáskészségek, a mozgáskoordináció fejlesztése, tehát a motoros képességek, 

szinten tartása, 

- az egészséges életmódra nevelés, 

- a szabadidő aktív eltöltési igényének kialakítása, 

- a későbbiekben egyéni sportágak kiválasztása, 

- a tanult mozgásformák alkalmazása, a térbeli tájékozódás fejlesztése, 

- az önállóság fokozása, 

- az állóképesség, az erőnlét, a kitartás fejlesztése, 

- az örömteli játék és a közösségi élmények megteremtése. 

 

8. 3. 6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Pedagógiai tevékenységünkkel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden 

gyermek részére biztosítsa: 

- a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 

- a lehetőségeket a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, 

- a segítséget, hogy szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek 

születésénél, családi helyzeténél vagy bármilyen más okból fennállnak. 

Mivel Módszertani Intézményünkben az átlagosnál jóval több a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermek, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatoknak dominálniuk kell az 

iskola egész tevékenységében: 

- a családdal-szülőkkel való kapcsolattartásban, 

- a tanulók jogainak tiszteletben-tartásában, 

- a differenciált oktatásban, képességfejlesztésben, 

- a pályaválasztás segítésében, 

- a személyes és egyéni tanácsadásban, 

- az egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezésében, 

- a családi életre való nevelésben, 
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- az egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében, 

- a tanulók szabadidejének szervezésében, 

- a drog- és bűnmegelőzési programok szervezésében, 

- a felvilágosító munkában a szociális juttatásokról, 

- a tankönyvtámogatásban, 

- a pályázatok megírásában. 

A gyermekvédelmi felelős tevékenységi köre 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

A gyermekvédelmi felelős feladata különösen: 

- az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol 

és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

- a pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

közreműködik a gyermekjóléti szolgálattal és a családgondozóval, 

- gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

- gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

- a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni 

ellátás formájában történő nyújtása érdekében, 

- az iskolában a tanulók, és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát (pl. gyermekjóléti 

szolgálat, nevelési tanácsadó, lelki segély stb.), 

- veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szűrése, felderítése, 

- a családdal, a gyermekvédelmi rendszerrel, az iskolával együttműködve a 

veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló tevékenységben való aktív részvétel, 

- bíróság, rendőrség stb. hatóság felkérésére írásos anyagok összeállítása, 
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- általános prevenció. 

A gyermekvédelmi felelős további feladatai: 

- a programvezető konduktorok együttműködésével a veszélyeztetett, illetve a hátrányos 

helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele, 

- a veszélyeztetettség, hátrányos helyzet típusának, súlyosságának mérlegelése, a 

teendőkre javaslattétel, 

- a veszélyeztetett gyermekek figyelemmel kísérése, tanácsadás a tanulóknak, szülőknek, 

pedagógusoknak, szociális ellátások felmérése, 

- az állami és az intézményi szociális támogatásról való tájékoztatás, javaslattétel,  

- prevenció, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzés, 

- érdekképviselet segítése, 

- konzultáció az iskola pszichológussal. 
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8. 3. 7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Céljaink: 

- a szociálisan hátrányos diszfunkciós gyermekek, illetve családok kiszűrése, 

- a szociális hátrányt okozó probléma kiváltó okainak megkeresése, 

- a szociális hátrányt okozó probléma megfogalmazása, megvitatása, 

- a szociális hátrányt enyhítő feladatok megjelölése és gyakorlati megvalósítása. 

Feladataink: 

- a szociális hátrány kiszűrése és a problémát kiváltó okok megkeresése, 

- a családi háttér felmérése a probléma okainak feltárása érdekében, 

- beszélgetés a gyermekkel, szülőkkel, családtagokkal, kérdőíves felmérés lehetőségével 

biztosítani és könnyíteni a problémajelzést, 

- kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi rendszerrel, 

- a tanuló személyiségi jogainak tiszteletben tartása, 

- pályaválasztási tanácsadókkal való kapcsolattartás, 

- az elbocsátás előkészítése, 

- a kiváltó okok megjelölése és a probléma megvitatása a gyermekcsoport 

konduktorainak körében a programvezető konduktor irányításával, 

- a szociális hátrány leküzdésére irányuló stratégia megvalósítása, 

- a probléma és a javaslatok megbeszélése az intézményegység vezetőivel, 

gyermekvédelmi felelőssel, illetve más kompetens szakemberrel. 

 

8. 3. 8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Idegrendszeri károsodásuk következményeként a gyermekek túlnyomó többsége tanulási 

nehézséggel, tanulási zavarral küzd. 

Szenzomotoros hátrányaik miatt a mozgássérült gyermekeinknek jóval kevesebb lehetőségük 

van a tapasztalatszerzésre, mint a velük egykorú társaiknak. 

Jelentős lemaradással érkeznek hozzánk, ugyanazon korosztályon belül is különbség van a 

hozott ismeretek és a képességek tekintetében. Ezért, a konduktív nevelés keretei között sajátos 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs célú eljárások alkalmazására van szükség 

csoportos, kiscsoportos és olykor egyéni fejlesztés formájában. Az egyéni fejlesztés nem 

korrepetálást jelent, mert nem a foglalkozáson el nem sajátított ismereteket pótoljuk, hanem 

korrekciót, kompenzálást, a sérült pszichikus funkciók fejlesztését. 
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Az integráció gátja lehet a sérült, nem egyenletesen fejlődő személyiségstruktúra. Ezért 

elsődlegesnek tartjuk a komplex mozgásfejlesztés mellett az intenzív képességfejlesztést, a 

személyiség alapozását. 

A fejlesztés egyes részfeladatainak elvégzésébe igyekszünk bevonni a szülőket is. Fontosnak 

tartjuk a szülők pontos tájékoztatását részképesség-zavarral küzdő, vagy más okból tanulási 

kudarcnak kitett gyermekük aktuális fejlettségi állapotáról, és a képességfejlesztésben a szülő 

által betölthető szerepről. 

Az intenzív képességfejlesztés időszakában célunk: 

- az általános életkori szintelmaradás lehető legnagyobb mértékű csökkentése, 

- az egyes részképességek életkori szintjének kiegyenlítése. 

Céljaink elérése érdekében, a feladatok megvalósítása során, a foglalkozásokon kívül a teljes 

konduktív napirenden belül kínálkozó fejlesztési alkalmakat is maximálisan kihasználjuk.  

 

A percepció fejlesztése 

Céljaink: 

- az észlelés minél pontosabbá, differenciáltabbá tétele, 

- a látott, a hallott, a tapintott dolgok összekapcsolása nyelvi és motoros tevékenységgel.  

Feladataink: 

- vizuális fejlesztés, hallási, észlelési fejlesztés, 

- a keresztcsatornák fejlesztése, 

- az alaklátás és a formaállandóság fejlesztése, 

- a sztereognosztikus észlelés fejlesztése, 

- a kinesztetikus észlelés fejlesztése, 

- a térpercepció-térbeli viszonyok fejlesztése, 

- a testséma fejlesztés, az én-kép formálása, emocionális fejlesztés. 

A fejlesztő munka során fontos szerepet kap a térészlelés, téri orientáció kialakítása, 

tudatosítása, szorosan együtt haladva a testséma fejlesztésével, a nagy- és finommozgásokkal. 

Megfigyeléseink szerint gyermekeinkben csak hosszú tanulási, tapasztalási, gyakorlási 

folyamat eredményeként tudatosul, hogy ők hogyan töltik be a teret, és magukhoz képest 

hogyan tudják érzékelni a rajtuk kívüli világot. A testséma kialakításával a bal-jobb fogalmának 

megismertetésével párhuzamosan történik a téri orientáció, a tér észlelésének kialakítása, a 
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testséma fejlesztésével összefüggő nagymozgásos térészlelés fejlesztése, és a percepció 

fejlesztésével összefüggő síkbeli tájékozódás pontosítása. 

 

Grafomotoros készségfejlesztés 

Céljaink: 

- az írás, a vonalvezetés technikai kivitelezésének megalapozása a fokozatosság elvében,  

- a vizuo-motoros koordináció fejlesztése, 

- a finommotoros manipulációs készség életkor-specifikus fejlesztése, 

- a grafikai ábrázolás esztétikai és pszichológiai hatásának érvényre juttatása, a kedvvel 

végzett tevékenykedtetés. 
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8. 3. 9. Az iskola teljeskörű egészségneveléssel összefüggő feladatai 

Egészséges-, és önálló életmódra nevelés 

Az egészséges életmódra nevelésben Székely Lajos (1978) intelme lehet irányadó: 

„Nincs olyan tanóra, szakkör, verseny, gyakorlati foglalkozás, óraközi szünet, szabadidő-

tevékenység vagy egyéb nevelési akció, amelyben a nevelőnek ne lenne egészségnevelési 

feladata. Megfordítva is áll: minden nevelőnek - tekintet nélkül szaktárgyára - a nevelési 

folyamat minden mozzanatában van egészségnevelő szerepe is! Ezért mondjuk, hogy az 

egészségnevelésnek a nevelési folyamat egészében megalapozó (bázis) jellege van". 

Ezen irányelveket figyelembe véve célul tűzzük ki az egészséges életmódra való felkészítést, 

amit elsősorban a nevelés módszereivel kívánunk megközelíteni. Az egészséges élet egyik 

feltételét jelentő egészség kulturális ismeretei az iskolai nevelés - oktatás keretében 

tananyagként is jelentkeznek. Gyakorlásuk, magatartássá formálásuk azonban a nevelés egész 

folyamatára kiterjedő feladatunk, amelynek megoldásához nélkülözhetetlenek a megfelelő 

környezeti – személyi és tárgyi – feltételek, tornaterem és uszoda. Az egészségnevelés már 

ezekből következően sem fogható fel kampányfeladatként. Az egészségnevelésnek át kell 

hatnia a teljes nevelőfolyamatot. Az ismeretek szerepe – mint minden más tekintetben is – 

jelentős, nevelő hatásuk nyilvánvaló, önmagukban azonban elégtelenek. Minden konduktor, 

pedagógus és diák egyaránt részese az egészségnevelés megvalósításának. 

Célok 

- Az egészséges emberi környezet iránti igény kialakítása. 

- A személyes higiénia iránti igény kialakítása. 

- A mozgás és a sportolás iránti igény kialakítása. 

- Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

- A szenvedélybetegségek veszélyeinek megismerése, a szenvedélybetegségek körébe 

tartozó tevékenységek elutasítása. 

- Lelkileg egészséges személyiségek nevelése, akik a sérülésükből adódó hátrányokat 

tudják kezelni. 

- Az életkori változásokból adódó egyéni problémák figyelembe vétele, tanulóink 

átsegítése az ebből adódó belső és külső konfliktus helyzeteken. 
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Egészséges-, és önálló életmódra nevelés 

Mozgástevékenységre, 

mozgási igényre nevelés 

Önellátásra – 

önkiszolgálásra 

nevelés 

A biztonság 

megőrzésére 

nevelés 

Családi- és 

közösségi életre 

nevelés 

(növekedés, 

változás) 

Célja 

 Mozgásfejlesztés, 

 mozgásigény felkeltése, 

a mozgás 

megszerettetése, 

 a szabadidő hasznos 

eltöltése, 

 edzettség, álló - és 

teherbíró képesség 

növelése, 

 rendszeresség, 

egészséges életritmus a 

mindennapi életben, 

 pozitív 

személyiségjegyek 

megerősítése. 

Célja 

 Önálló életvitel 

elérése az önellátás 

és önkiszolgálás 

képességével, 

 személyi és 

környezeti 

esztétikum 

megteremtése 

életkori szinten, 

 az önellátás és 

önkiszolgálás 

képességének 

megszerzésével 

aktív segítségadás a 

társak 

kiszolgálásában. 

Célja 

 Személyes 

biztonság 

megőrzése, 

 veszélyes helyzetek 

felismertetése, 

 balesetek 

megelőzése, 

 mentálhigiénés 

biztonságra 

törekvés, 

 lelki egészség 

védelem. 

Célja 

 Tanulóink 

rendelkezzenek 

életkoruknak 

megfelelő 

ismeretekkel saját 

testük, ill. annak 

változásaival 

kapcsolatban, 

 felkészülés az 

átlagnál korábban 

bekövetkező, érési 

folyamatból adódó 

szükségletekre, 

 a gyermekek 

személyes higiénia 

iránti igényének 

kialakulása, 

megerősödése. 

Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek 

Intézményünkben, a 

mozgásukban 

akadályozott gyermekek 

habilitációja, 

rehabilitációja céljából a 

komplex programok 

keretében csoportos és 

Iskolánk tanulói 

természetismeret, 

egészségtan és 

biológia tantárgyak 

keretében sajátítják 

el az önellátáshoz 

és az 

Ismeretek 

elsajátítása életvitel, 

természetismeret, 

ember és 

társadalom, 

technika tantárgyak 

keretében. 

A higiénia és a 

tisztaság 

fontosságának 

tudatosítása 

egészségtan és 

természetismeret 

órákon. 
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egyéni mozgásfejlesztést 

végzünk naponta több 

órában konduktorok 

irányításával. Az eltérő 

testi és fizikai adottságok 

figyelembe vételével 

tanítjuk a 

mozgástevékenységekhez 

elengedhetetlenül 

szükséges 

mozgásmintákat, 

amelyek megalapozzák 

készségeiket, 

képességeiket. 

önkiszolgáláshoz 

szükséges elméleti 

ismereteket. 

Életvitel órákon az 

elmélet gyakorlattal 

párosul, míg a 

konduktív napirendi 

tevékenységek 

során mindezek 

alkalmazása 

történik. 

Balesetek 

megelőzésére, 

biztonságra 

törekvés a 

konduktív napirendi 

tevékenységek 

során. 

Tiszta, rendezett 

környezet 

biztosítása a 

tanulók 

bevonásával. 

E tevékenység 

gyakoroltatása 

életvitel órákon. 

Helyes tisztálkodási 

szokások 

kialakítása és 

alkalmazása a 

konduktív 

napirendi 

tevékenységek 

során. 
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Egészséges-, és önálló életmódra nevelés (folytatás) 

Mozgástevékenységre, 

mozgási igényre 

nevelés 

Önellátásra – 

önkiszolgálásra 

nevelés 

A biztonság 

megőrzésére 

nevelés 

Családi- és 

közösségi életre 

nevelés 

(növekedés, 

változás) 

Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek 

A csoportok 

szervezésében és 

keretein belül 

mindennapos a játékos 

testmozgás 

sportjátékok, mozgásos 

sorversenyek, labda- és 

ügyességi játékok 

formájában. 

Iskolai szinten szakköri 

tevékenységekkel 

bővülnek a 

lehetőségek. Az 

igények és adottságok 

figyelembe vételével 

eltérő módon elégítik 

ki a tanulók mozgás 

iránti vágyát, 

játékosságát. 

A felső tagozatosok 

részére rendelkezésre 

áll az iskola 

kondicionáló terme, 

ahol a fizikai 

állóképesség és erőnlét 

növelésére alkalmas 

A tanulók a már 

kialakult 

készségeikre és 

képességeikre 

építve, a 

fokozatosság elve 

szerint végzik 

önellátási - 

önkiszolgálási 

feladataikat. 

A csoportok 

komplex programja 

részletesen 

megjelöli a neveltek 

önellátási céljait, 

feladatait, 

differenciált 

módjait, melynek 

tevékenységi 

formái: 

- öltözködés, 

- tisztálkodás, 

- étkezés. 

Életvitel órákon a 

helyes tisztálkodási 

szokások mellett a 

Az otthoni és az 

utcai (közlekedési) 

balesetek 

elkerülésének 

megtanítása 

szemléltetéssel, 

gyakoroltatással, 

tekintettel arra, hogy 

a mindennapi 

élethelyzetek során 

gyermekeink 

kevesebb 

tapasztalattal 

rendelkeznek 

korosztályuknál. 

Személyes 

biztonságuk 

megőrzése 

érdekében 

megtanítjuk őket a 

mozgásukból adódó 

hátrányok 

leküzdésére, 

rendeltetésszerű 

eszközhasználathoz 

szükséges 

A higiénia és a 

tisztaság 

fontosságának 

tudatosítása 

egészségtan és 

természetismeret 

órákon. 

Tiszta, rendezett 

környezet 

biztosítása a tanulók 

bevonásával. 

E tevékenység 

gyakoroltatása 

életvitel órákon. 

Helyes tisztálkodási 

szokások kialakítása 

és alkalmazása a 

konduktív napirendi 

tevékenységek 

során. 

Kapcsolattartás 

iskolánk 

védőnőjével. A 

kisiskolás 

csoportokban 

félévente, a felső 
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gépeket használhatnak 

növendékeink. 

Tanulóink számára - a 

változó lehetőségektől 

függően - biztosítjuk a 

versenysportban 

(parasportokban) való 

részvételt, pl.: evezés, 

úszás, futóbicikli, 

boccia, szkander, stb. 

 

tiszta és rendezett 

környezet 

megteremtésének 

tudatosítása is 

fontos feladat. 

A felső tagozat 

tanulói számára 

kollégiumi 

elhelyezéssel és 

konduktív életvitel 

programmal 

biztosítjuk az önálló 

életvitel tanulásának 

lehetőségét, ahol az 

eddig közvetlenül 

irányított 

tevékenységek 

gyakorolhatóak. 

biztonságos ülő, 

vagy álló helyzet 

megteremtésére. 

Tanulóinkat 

alkalmanként 

balesetelhárítási 

oktatásban 

részesítjük. 

tagozatos 

gyermekek körében 

kéthavonta várjuk 

testtömeg és 

magasság mérésre. 

Védőnőnk a mérés 

eredményéről 

tájékoztatást nyújt, a 

szükséges 

intézkedések 

megtételében pedig 

aktívan 

közreműködik. 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 64 

Egészséges-, és önálló életmódra nevelés (folytatás) 

Mozgástevékenységre, 

mozgási igényre nevelés 

A biztonság megőrzésére 

nevelés 

Családi- és közösségi életre 

nevelés (növekedés, változás) 

Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek 

Ügyelünk a szabadidő hasznos 

eltöltésére a tornaszobában 

alkalmanként megrendezésre kerülő 

mozgásos játékokkal 

(focibajnokság, szkanderverseny, 

sorversenyek, labdajátékok). 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 

tanulóink iskolán kívül zajló 

tevékenységekkel is megtapasztalják 

fizikai erőnlétüket, teljesítő 

képességüket, melyhez az iskola 

udvarán lefolytatott testnevelési- és 

sportjátékok mellett a tanulmányi 

kirándulások és különböző 

rendezvények (gyermeknap, 

környezetvédelmi világnaphoz 

kapcsolódó események, stb.) 

teremtenek megfelelő alkalmakat. 

Tekintettel gyermekeink eltérő 

pszichoszomatikus érettségére és 

eltérő személyiségjegyeire nagy 

figyelmet fordítunk lelki 

egészségük védelmére, amely 

nem korlátozódik az 

osztályfőnöki tevékenységre, 

hanem minden konduktor - 

gyermek kapcsolatban 

megnyilvánul. 

A hetes bentlakás elegendő idői 

keretet nyújt a mentálhigiénés 

törekvésekre, és szükség esetén a 

szülőkkel, valamint iskolánk 

gyermekpszichológusával 

alakítunk ki megfelelő stratégiát. 

Felvilágosító órák tartása biológia 

tanár, védőnő, ápolónő, osztályfőnök 

bevonásával, félévenkénti 

rendszerességgel, szükség esetén 

kiegészítő alkalmakkal. 

Az egészséges táplálkozási szokások 

tudatosítása, a káros szenvedélyek 

veszélyeinek megismertetése a 

természetismeret, az életvitel, az 

egészségtan, a biológia és az 

osztályfőnöki órákon történik, és az 

egészségtudatosságra fokozottan 

figyelünk a napirend során is. 

Rendszeresek és gondosan 

szervezettek az egészségügyi 

szűrések tanulóink életében, a 

fogmosás és a helyes szájhigiéniai 

szokások elsajátítása fogorvos 

irányításával valósul meg. 

Élünk az egészségnevelési 

programok (DADA, Blend-a-Med, 

Always, Nutrikids) lehetőségével és 

megemlékezünk az Egészségügyi 

Világnapról. 
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8. 3. 10. Az elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt.  

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Az elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;  

 ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, amelyek kapcsolódnak a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagainak alábbi 

ismereteihez: 
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Tantárgy Elsősegély – nyújtási alapismeretek 

Biológia  Rovarcsípések 

 Légúti akadály 

 Artériás és ütőeres vérzés 

 Komplex újraélesztés 

Kémia  Mérgezések 

 Vegyszer okozta sérülések 

 Savmarás 

 Égési sérülések 

 Forrázás 

 Szénmonoxid mérgezés 

Fizika  Égési sérülések 

 Forrázás 

Konduktív fejlesztés, adaptív testnevelés  Esés, magasból esés 
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Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: 

 teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;  

 a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; 

 az Iskolai-egészségügyi ellátás (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az 

ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-

nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

Minden évben egy alkalommal elsősegély nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak külső 

szervezetek bevonásával (OMSZ, MIV stb.). 

Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély - nyújtással foglalkozó 

témanap szervezése az alsó és felső tagozatos tanulók számára. 
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8. 3. 11. Az iskola környezeti nevelési programja 

Intézményünk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes nevelőtestület. Az egyes 

környezeti tartalmakat nem csak a környezetismeret, természetismeret, biológia és földrajz 

tantárgyak keretén belül tanítjuk, hanem a különböző tantárgyakba beépítve (pl.: rajz, technika, 

irodalom, stb.) szintén feldolgozzuk az aktuális témákat. A modern elvárásoknak megfelelően 

nagy hangsúlyt fektetünk az ökológiai szemléletű oktató- és nevelőmunkára. Minden 

konduktor, pedagógus és diák egyaránt részese a környezeti nevelési program 

megvalósításának. A környezeti nevelés a konduktív napirend során folyamatosan jelen van. 

Tanulóink számára a kikapcsolódáshoz és a tanuláshoz szép fás környezetet biztosítunk, ahol 

személyesen is végezhetnek megfigyeléseket. Mivel kiemelten fontosnak tartjuk ökológiai 

környezetünk megőrzését a jövő nemzedékek számára is, terveinkben szerepel, hogy iskolánk 

megújítsa az „Ökoiskola” címet. 

Céljaink 

- A természet szeretetére nevelés. 

- A környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés. 

- A saját környezetünkkel kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységek megismerése, 

gyakorlati alkalmazása. 

- A globális gondolkodásra, a környezet iránti kollektív felelősségvállalásra nevelés. 

- A gyermekek hozzásegítése minél több természethez kapcsolódó közvetlen élmény 

átéléséhez. 

- Elméleti/gyakorlati ismerkedés környezetkímélő technikákkal/technológiákkal (a 

tárgyi, személyi és anyagi erőforrásaink függvényében). 

- Az ökológiai szemléletű oktatás és nevelés megvalósítása. 

- Az „Ökoiskola” cím megújítása. 

A környezeti nevelési program legfőbb területei, tevékenységei, feladatai 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 69 

Természet szeretetére 

nevelés 

Globális gondolkodásra 

nevelés 

Személyes felelősségvállalás 

a környezetért 

Célja 

 Az élő környezet 

elfogadtatása, 

megszerettetése, 

 környezettudatos 

gondolkodás és magatartás 

kialakítása, 

 személyes élmények, 

tapasztalatok gyűjtése. 

Célja 

 A saját környezetükben 

előforduló környezetvédelmi 

kérdések, problémák 

kapcsolódása a globális 

problémákhoz, 

 a „Gaia elmélet” 

kapcsolódása a mindennapi 

életben tapasztalt környezeti 

gondokhoz, 

 tudatos környezetvédelmi 

tevékenység az „Ökoiskola” 

cím megtartásáért. 

Célja 

 Saját környezetükben 

alkalmazható 

környezetvédelmi technikák 

megismerése és alkalmazása, 

 személyes élmények, 

tapasztalatok gyűjtése. 
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A környezeti nevelési program legfőbb területei, tevékenységei, feladatai (folytatás)  

Természet szeretetére 

nevelés 

Globális gondolkodásra 

nevelés 

Személyes felelősségvállalás a 

környezetért 

Tevékenységek Tevékenységek Tevékenységek 

A tanítási órák (környezetismeret, 

természetismeret, biológia és 

földrajz) keretén belül 

megismertetjük a gyermekeket a 

körülöttük lévő természeti 

értékekkel. 

Rendhagyó természetismeret órákat 

tartunk az iskola kertjében vagy a 

kertészeti egyetem arborétumában 

esetleg osztálykirándulás keretében. 

A változó anyagi lehetőségek és 

személyi feltételek függvényében 

megismertetjük tanulóinkat azokkal 

a tapasztalatokkal, amit a 

mozgássérülés miatt eddig még nem 

sajátítottak el. 

Madárbarát iskolaként részt veszünk 

a védett madarak etetésében, 

megtanítjuk tanulóinkat a 

madáretetés fortélyaira, miközben 

élményekre és ismeretekre tesznek 

szert. 

Iskolai kiskerteket hoztunk létre 

magas ágyások formájában, ahol a 

gyermekek a tevékenység öröme 

által kerülhetnek közelebb a 

természethez és szerezhetnek 

ismereteket. 

Tanulmányi kirándulásokat, 

múzeumlátogatásokat szervezünk, 

hogy tanulóink számára minél 

több személyes élményhez 

kapcsolva váljék fontossá a 

természet szeretete. 

Ökológiai szemléletű nevelés, oktatás 

a természetismeret, a biológia valamint 

az életvitel és osztályfőnöki órákon. 

Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés 

folyik, a gyermekek a konduktív 

napirend során elsajátítják, a nap 

folyamán keletkező háztartási hulladék 

szétválogatását, a palackprés 

használatát, megértik a komposztálás 

jelentőségét. 

Filmvetítéseket rendezünk, 

előadásokat szervezünk, 

beszélgetésekre hívjuk a témában 

járatos szakembereket, hogy tanulóink 

átfogóbban ismerhessék meg a 

problémákat és vegyék észre a 

lehetőségeket, ismerjék meg a 

szakemberek véleményét. 

Megemlékezünk a 

természetvédelemhez kapcsolódó 

jeles napokról (Föld világ napja, Víz 

világnapja, Madarak- és Fák napja, 

stb.) természetismeret és biológia, 

osztályfőnöki órán, valamint egyéb 

tanórákon a tananyag 

megválasztásával (rajz, technika, 

irodalom, stb.), rajzpályázattal, 

tablóval, újrahasznosítási 

versennyel, stb. 

Saját környezetükben a konduktív 

napirend során megismertetjük 

tanulóinkat a minden napi életben 

használható környezetkímélő 

módszerekkel (víz, áram, stb. 

takarékosság). Figyelünk arra, hogy az 

elsajátított módszereket alkalmazzák. 

A változó anyagi lehetőségek és 

személyi feltételek függvényében 

megismertetjük tanulóinkat azokkal a 

tapasztalatokkal, amit a mozgássérülés 

miatt eddig még nem sajátítottak el. 

Iskolai kiskerteket hoztunk létre magas 

ágyások formájában, ahol a gyermekek 

ismerkedhetnek a különböző 

környezetkímélő kertészeti és 

mezőgazdasági technikákkal. 

Játékos témanapot szervezünk 

gyermeknapra, ahol tanulóink kötetlen 

keretek közt játékos formában 

szerezhetnek információkat, 

gyűjthetnek benyomásokat egy-egy 

témakörről (környezetvédelem is). 

Fontosnak tartjuk a családok 

mozgósítását aktuális ökológia célok 

elérésében (papírgyűjtés, 

elemgyűjtés, kupakgyűjtés, PET 

palacktömörítés és gyűjtés), fontos a 

visszajelzés a szülőknek az akciók 

sorsáról. 
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Hasznosítható anyagok gyűjtése 

A tanév ideje alatt iskolai papírgyűjtést szervezünk. A papírok leadási idejét, helyét és módját 

meghatározzuk. A papírgyűjtés eredményét pontosan nyilván tartjuk, és szemléletesen 

prezentáljuk. Tudatosítjuk, hogy minden 60 kg papír egy fa életét menti meg. A csoportok, 

osztályok között papírgyűjtő versenyt rendezünk. 

Veszélyes hulladékok gyűjtése 

A szárazelemek gyűjtését is fontosnak tartjuk. A veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges 

tárolót az önkormányzat Környezetvédelmi Osztálya segítségével telepítjük. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Iskolánkban szelektíven gyűjtjük a papírt, műanyagot, és a kommunális hulladékot 

Iskolánk udvarát alkalmasnak találjuk szelektív hulladékgyűjtők tárolására. Szeretnénk elérni 

tanulóinknál, hogy a válogatott hulladékgyűjtéssel kapcsolatos háttérismereteket és viselkedési 

formákat elsajátítsák. 

Ennek eredményeként diákjaink megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 

alapjaival, amely így beépülhetne a család élettevékenységébe. 

Udvarunk kialakításakor törekedtünk a nagy zöldfelület megtartására, sportudvarunk is ennek 

szerves részét képezi. A Madárbarát kert cím elnyerését is részben ennek köszönhetjük. 

Az Iskolát körülölelő kertben a keletkező zöld hulladékot komposztáljuk, e tevékenységben 

kertészünk munkája példa értékű tanulóink számára. 

Csoport- és osztálykirándulások 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a szervezett terepi program, amely a valóságos 

környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A 

kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő-felfedező magatartás dominál. 

Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. Jelentős személyiség- és 

közösségfejlesztő hatású. 

Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódóan félévente 1 alkalommal tanulmányi kirándulást 

szervezünk, amelyeknek lebonyolításához minden esetben autóbusz igénybevétele szükséges a 

számunkra. 
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8. 3. 12. A fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek 

Az 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben az ENSZ rögzítette, hogy minden állampolgár 

fogyasztóként – jövedelemre és társadalmi rangra való tekintet nélkül – alapvető jogokkal 

rendelkezik. 

- Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog. 

- A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga (biztonsághoz való jog). 

- A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga (tájékoztatáshoz való 

jog). 

- A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga (választáshoz való jog). 

- A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga 

(képviselethez való jog). 

- A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog (jogorvoslathoz való jog). 

- A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 

elsajátításához való jog (oktatáshoz való jog). 

- Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez (tiszta környezethez való 

jog). 

A fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos céljaink 

Célunk, hogy tudatos, kritikus fogyasztói magatartást; környezettudatos, takarékos fogyasztói 

kultúrát alakítsunk ki neveltjeinkben, amelynek birtokában szükség esetén felelősségteljes 

döntést tudnak hozni. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás folyamán, szociális tanulás útján alakul, fejlődik. 

Ismereteket kell elsajátítani, hozzáállást, értékrendet kell formálni a tudatos fogyasztás 

érdekében, ezért a fejlesztést már gyermekkorban el kell kezdeni. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők bevonása a nevelési folyamatba, 

amelyben a pedagógus legfőbb segítői lehetnek. Rendszeresen adunk áruismerettel, vásárlással, 

fogyasztói döntéshelyzetekkel kapcsolatos házi feladatokat: gyermekek bevonása a családi 

vásárlásba, család bevételi forrásainak, kiadásainak megbeszélése, lakásban a víz, fűtés, áram 

takarékos használatának megmutatása, stb. Így a gyermekek is tudatosabban élhetik meg a 

család fogyasztói szokásait. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing, a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. A fogyasztás során fontos, hogy tudjanak tájékozódni, a sok-sok 
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információ közül ki tudják választani a számukra leghasznosabbat, és adott helyzetben 

megfelelően dönteni. Hangsúlyozni kell a természeti értékek védelme mellett a minőség, 

biztonság szerepét, gazdaságosságot, takarékosságot. 
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A fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése 

érdekében különösen fontos, hogy az általános iskola végére a diákok értsék, saját életükre 

alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

- tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: olyan viselkedés, amelyet a fogyasztói 

szükségletek folyamatos mérlegelése, a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, 

kommunikálásának, megoldásának képessége jellemez, 

- ökológiai fogyasztóvédelem: a környezet szempontjait is figyelembe vevő, ökológiailag 

tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal ökológiai környezetük 

megtartására törekednek, 

- környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, 

bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem 

kizsákmányoló fogyasztás között, 

- fenntartható fogyasztás: szolgáltatások és termékek jobb általános társadalmi 

életminőséget eredményező felhasználása, amely csökkenti a természeti források és a 

mérgező anyagok használatát, a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, annak 

érdekében, hogy a jövő nemzedéke ne kerüljön veszélybe, 

- preventív fogyasztóvédelem: a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és 

nincs szükség panaszbejelentésre. 

Tanulóinkat fogyasztói jogaik érvényesítésére szituációs játékokkal készítjük fel, a lényegre 

törő beszéd, határozott fellépés gyakorlásával, a telefonos beszélgetés másságának 

ismertetésével. Szórólapokat, reklámhirdetéseket, nyugtákat, számlákat elemzünk, jótállási 

jegyeket, szervizlistát értelmezünk. A figyelemzavarral küzdő gyermekeink számára ez a fajta 

útmutató megnyugtató segítséget jelent. Ismertetjük, hogy az üzletek vásárlói megtévesztései 

ellen hogyan védekezhetnek (NFH) 

Idegrendszeri sérülésük miatt diákjaink mozgástere sok esetben beszűkült, ezért minden olyan 

helyzet megoldására, amely utánjárás nélkül is elintézhető, számítógépen is keresünk 

lehetőséget (vásárlás interneten, házhoz szállítással, jegyrendelés, panaszlevél 

megfogalmazása, stb.) Ez a beszédét nehezen érthető fiataljaink számára is a legkézenfekvőbb 

megoldás, hogy ügyeiket otthonról intézhessék. 

Diákjaink hatékony nevelésének, konduktív programunk komplexitása ad keretet. A 

napirendben szereplő mozgásfejlesztő programok, sportszakkörök, úszás az egészséges 

életmód szemléletének kialakításában, a gépírás elsajátítása a számítógépes ügyintézés 

tanulásában, közvetlen környezet tisztán tartása a környezettudatos magatartás formálásában, 
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stb. segít és teszi teljessé programunkat. Amit megtanítunk a gyermekekkel, legyen az 

bármilyen mozgásforma vagy elméleti tudás, azt következetesen alkalmaztatjuk is velük. Az 

iskolai tanórákon elsajátított képességek életszerű alkalmazásához, illetve azok készség szintre 

emeléséhez adhat így segítséget az életvitel program. 

Tanulóink mindezek megismerésével az élet megmérettetéseire tájékozottabban, nagyobb 

önbizalommal tudnak felkészülni. 

Felhasznált eszközök: 

- a gyermekek mozgásállapotának megfelelő segédeszközök, speciális székek, asztalok, 

- a főzéshez, sütéshez, tálaláshoz megfelelően felszerelt tankonyha, 

- a háztartási teendők tanulásakor használt mosógép, porszívó, varrókészlet, vasaló, 

- a hivatali papírok kitöltésének gyakorlásához adatlapok, kérelmek, nyomtatványok.  
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8. 3. 13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések 

Tárgyi eszközök 

- A konduktív nevelés, inklúziós céljával összhangban, a mindennapokban fellehető, 

„hétköznapi” tárgyak, játékok, tanszerek, taneszközök, stb. használatára törekszik. 

- Speciális vagy speciálisan adaptált eszközöket, segédeszközöket csak szakmailag 

indokolt esetben, meghatározott ideig és céllal használ. 

- Az alkalmazandó tan- és segédeszközök, játékok, használati tárgyak, stb. a fejlesztő 

program megvalósításához, az eredmények eléréshez szükséges „kellékek”, ezért 

azokat a komplex program tételesen kell, hogy tartalmazza. 

- Speciális, a konduktív nevelésben alkalmazott „Pető- bútor”, amely elsősorban 

praktikusságával, sokoldalú használhatóságával, egyszerűségével segíti a nevelési-

oktatási folyamatot. Használata önmagában nem eredményezi a gyermek fejlődését, de 

elősegíti a különböző mozdulatok, mozgásformák könnyebb megtanulását, feladatok 

pontos végrehajtását, megfelelő testhelyzetek elérését illetve az elért testhelyzetek 

megtartását. 

- Hangszerek. 

- Audiovizuális eszközök. 

- Számítógép (szükség esetén speciális kiegészítőkkel) készségfejlesztő, ismeretterjesztő, 

tanulást segítő és kommunikációs programokkal. 

Az Intézmény könyvtárában, az igazgató és az intézményegység-vezetők irodájában található 

a gyűjtemény, amely tartalmazza a konduktív nevelés speciális és a nevelő-oktató munka 

általában használt eszközeit. 
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8. 3. 14. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái és 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

Intézményünk országos beiskolázású, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye döntése 

alapján fogadja az arra rászorulókat, igen széles életkori spektrumban, függetlenül a gyermekek 

és családjuk, hozzátartozóik anyagi helyzetétől, vallásától, etnikai hovatartozásától,  

világnézetétől. 

Konduktor, szülő (hozzátartozó) 

Napjainkban a konduktor tanácsadó-, információnyújtó-, felvilágosító- és tájékoztató szerepe 

felértékelődik. 

A sérülés ténye, a sérült gyermek-hozzátartozó léte számos vonatkozásban megváltoztathatja a 

család életét. A konduktornak minden nap a legkülönbözőbb megoldatlan problémákkal kell 

szembesülnie a családtagok pszichés érintettsége, a család kedvezőtlen, vagy rossz anyagi- és 

társadalmi helyzete, az egyszülös vagy a sokgyermekes családi háttér, a szülők iskolázatlansága 

és esetenként együttműködésük hiánya következtében. 

A szülő-hozzátartozó családi és szociális hátterében sok a bizonytalanság. Alig található 

harmonikus családban nevelkedő gyermek-családtag. Nem ritkán a sérült gyermekével egyedül 

maradó édesanyák pszichikailag és fizikailag is túlterheltek. A gyermekek fejlesztésének 

felelőssége szinte kizárólag az édesanyákra hárul, magukra maradva kénytelenek minden 

problémát önállóan megoldani. 

A különböző hátrányok enyhítését célzó, koordináló konduktori tevékenység időigényes és 

szerteágazó. Fórumokat kell szervezni, ahol meghívott szakemberek tájékoztatják a szülőket-

hozzátartozókat a sajátos nevelési igényű gyermekek-családtagok jogairól, és 

esélyegyenlőségének biztosításáról, egészségügyi szakellátásáról, személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásáról, közlekedési kedvezményeiről, gyógyászati segédeszközeinek- és 

anyagi támogatásának igénybevételéről. 

A konduktor feladatai 

Partneri viszony kialakítása 

- A szülő a konduktív nevelési folyamatban együttműködő partner. A szülők 

kompetenciáját gyermekük nevelésében elfogadjuk, elismerjük azokat a 

tapasztalatokat, amelyeket gyermekük gondozása során már megszereztek. 

Összehangolt, aktív együttműködésünk elengedhetetlen feltétele a gyermek mozgás és 
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személyiségfejlesztésének. Ehhez kölcsönös bizalom, őszinteség és egymás elfogadása 

szükséges. 

Az elfogadás segítése 

- A szülők gyakran itt szembesülnek, azzal a ténnyel, hogy gyermekük nem fogja kinőni 

a „betegségét”, hanem ez egy állapot, amely egész életében végigkíséri, meghatározza 

a család és a gyermek életpályáját. Az elfogadás folyamatát több tényező 

befolyásolhatja (pl. a sérülés súlyossága, szembetűnő volta, a gyermek neme, testvérek 

száma, a család aktuális életszakasza stb.), több fázison megy keresztül. Minél 

hamarabb kapcsolódik be a konduktor a folyamatba, annál hamarabb képes a szülő az 

elfogadásra és a gyermek megfelelő foglalkoztatására. 

A család konduktív szemléletének kialakítása 

- Fontos, hogy a szülők tudják, hogy gyermekük fejlesztésének ők is aktív részesei, az ő 

szemléletük, a pozitív gondolkodásmódjuk kihat a gyermekük személyiségére és 

fejlődésére. Az otthoni nevelés elengedhetetlen láncszeme a tanulás folyamatának. Az 

intézmény és a szülő között fennálló kontaktusnak állandónak kell lennie, kiterjedve a 

gyermek mozgására, értelmére, akaratára és érzelmi életének alakulására. 

Reális jövőkép, célok közös meghatározása 

- A családi nevelés akkor segíti optimálisan a mozgássérült gyermek személyiségének 

fejlődését, ha a szülő helyesen értelmezi a követelmények és az elvárások egymásra 

épülését. A szülővel és a szülőn keresztül a tágabb családdal is ismertetni kell a célokat, 

hiszen a reális elvárásoknak minden élethelyzetben meg kell jelenniük a gyermek 

számára. A szülő-hozzátartozó természetes igénye és joga, hogy gyermeke-családtagja 

fejlődéséről, állapotának változásáról teljes körűen és számára is kielégítő módon 

tájékoztatva legyen. A szülő-hozzátartozó és a konduktor közötti harmonikus párbeszéd 

megléte, a széleskörű és szakszerű tájékoztatás elengedhetetlen feltétele a kisgyermekek 

– tanulók - felnőttek érdekeit szolgáló jó együttműködésnek. A konduktor nem 

nélkülözheti a szülő-hozzátartozó aktív részvételét a tanulási tevékenységekben, a 

szülő-hozzátartozó, pedig igényli, hogy megossza napi problémáit, családi-, 

munkahelyi- vagy társadalmi túlterheltségét, meg nem értettségét a konduktorral. 
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Lehetőségek megismertetése 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek több mint 50%-a más terápiában is részesül. 

A szülő-hozzátartozó a lehetőségeihez mérten a legjobbat szeretné biztosítani a 

gyermeke-családtagja számára. Érthető, hogy élni kíván a terápiák közötti választási 

lehetőségével és egyiket a másik után, vagy egyidejűleg szeretné kipróbáltatni 

gyermekével-családtagjával. A konduktornak ismerni kell azoknak a módszereknek, és 

orvosok által előírt kezeléseknek a körét, amelyek a konduktív neveléssel 

párhuzamosan alkalmazva bizonyítottan egymás hatását erősítik, vagy kiegészítik. A 

konduktor figyelembe véve a konduktív nevelés értékeit és korlátait, érvekkel és 

ellenérvekkel alátámasztva segít a szülőnek-hozzátartozónak a különböző terápiák 

közötti eligazodásban és szükség szerint a legcélravezetőbb választásban. Az integráció 

lehetőségének felmerülésekor is nagy szerepe van a konduktornak, a gyermek igényeire, 

szükségleteire tekintettel, a megfelelő intézmény kiválasztásának segítésében.



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 80 

A családdal való kapcsolattartás formái 

Intézményünkben rendkívül nagy hangsúlyt kap az együttműködés a szülők a gyermekek és a 

pedagógusok között. A konduktív pedagógia eredményessége nagymértékben függ a 

megtanultak azonnali és széleskörű alkalmazásától. Ezért a kölcsönös tájékoztatás 

elengedhetetlen. 

A szülők, a hozzátartozók és a konduktorok együttműködésének fórumai 

- Szülők tanítása 

- Óvodás, iskolás korban új feladatok és azok megoldási módjainak bemutatása, 

tanítása, otthoni alkalmazásának a megbeszélése. 

- Tájékoztatás 

- Napi, heti történések, fejlődések átadása, személyesen, telefonon, üzenő 

füzetben. Az úgynevezett „üzenő füzet” minden esetben azt a célt szolgálja, 

hogy az Intézmény és a szülő napi kapcsolatban legyen egymással. Segítségével, 

a gyermek állapotával kapcsolatos mindennemű változásról értesít, akár a 

szülőtől, akár a pedagógustól érkezik a feljegyzés. Továbbá ebben tájékoztat a 

konduktor a különféle Intézményi programokról is. 

- Konzultációk 

- A konduktor vagy a szülő kezdeményezésére, konkrét problémák megbeszélése 

a gyermek fejlődése érdekében. Pl.: műtét, nyári szünet feladatainak átadása stb. 

- Fogadóóra 

- Az intézményegység-vezetője heti rendszerességgel tart fogadóórát, amelyen 

többek között olyan lényeges témákról is tájékoztatja a szülőket, mint az 

elbocsátás várható időpontja, az integrálás lehetősége, illetve a különböző 

választható intézmények stb. 

- Szülői értekezlet 

- Évente 2-3 alkalommal az egész osztályt, csoportot érintő kérdések 

megbeszélése, tájékoztatás. 

- Szülői fórum 

- A meghatározott időközönként összehívott megbeszélések lehetőséget adnak 

például a sérültek jogainak ismertetésére, egyéb tájékoztatásra, továbbá a szülők 

közösségét érintő általános problémák megoldására. 

- Nyílt nap 
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- A csoport, az osztály munkájának megismerése, a gyermekek feladathelyzetben 

történő megfigyelésének a lehetősége az érdeklődő szülők által évente 2 

alkalommal. 
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8. 4. A Konduktív Gyakorló Általános Iskolában folyó nevelés - oktatás képzési 

szakaszai 

Alapelvünk 

A konduktív pedagógia alapelveinek megfelelően programunk komplex személyiséget 

fejlesztő, amelyben az értelmi- és mozgásfejlesztés azonos hangsúllyal szerepelnek, és egymást 

kiegészítve egymásra épülnek. 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

A különböző nevelési-oktatási szakaszoknál a nevelési-oktatási célok, feladatok és módszerek 

az életkori sajátosságokat, valamint a pedagógiai feladatokat figyelembe véve eltérőek. 

8. 4. 1. A központi idegrendszeri sérült gyermekek nevelése-oktatása alapozó 1. 

évfolyamon és 1 - 8 évfolyamon 

8. 4. 1. 1. Az alapozó 1. évfolyam programja 

Az iskolai életre való felkészülés az alapozó osztályban történik. Augusztus 31- ig a 6. 

életévüket betöltő gyermekek iskolánk alapozó osztályába kezdik meg tanulmányaikat. 

Alapozó első osztályba a tanulók csak egy tanéven keresztül járhatnak. 

Az alapozó 1. évfolyam létrehozásának okai és célkitűzései 

Általános pedagógiai alapelv, hogy az iskolai életre való felkészülés szervezett formában az 

iskolakezdést megelőző évben történjen, és az iskolai, valamint családi nevelésre épüljön. Az 

előkészítés iskolai formája egyre több közoktatási intézményben kap teret, hogy jobban 

megismerhessék a hozzájuk kerülő gyermekeket, és a szülővel partneri együttműködésben, a 

pedagógiai munkát megalapozzák. Sok-sok év tapasztalata, hogy az intelligencia felmérése 

nem jelzi megbízhatóan az iskolai élet sikerességét. A mozgássérült gyermekek iskolai életre 

való felkészültsége (alkalmassága), iskolaérettsége az esetek többségében nem kielégítő. A 

sérülés eltérő súlyossága miatt mozgássérült gyermekeink egyénileg is eltérést mutathatnak, és 

ebből eredően más és más személyiségfejlődési utat járnak be. Mozgássérültségükhöz különféle 

részképesség-zavarok (térbeli- és síkbeli orientációs zavar, az időbeli tájékozódás zavara, 

Gestalt látás problémái, figyelemzavar, fáradékonyság, észlelési, érzékelési, gondolkodási, 

szociális és beszédzavarok) társulhatnak. 

A központi idegrendszeri sérült gyermeknél az olvasás- és írástanulást több tényező is gátolja, 

késlelteti. Ezért elsajátításukhoz már az alapozó osztályban nagy hangsúlyt fektetünk. Az 

olvasástechnika, a beszéd és az írás megalapozására külön fejlesztő programot dolgoztunk ki. 
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Az olvasást és írást első osztályban Meixner Ildikó diszlexia prevenciós módszerével tanítjuk. 

A módszer autentikus, alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás.  

Az alapozó osztályban megismertetjük a gyermekekkel azokat a meséket, állathangokat, 

hívóképeket, amelyek majd első osztályban az olvasás - és írástanítás alapjául szolgálnak. Ez a 

módszer nagyon jó differenciálási lehetőséget ad gyermekeinknek, akik eltérő adottságokkal 

érkeznek az iskolába és a továbbiakban is egyénenként eltérő módon és mértékben fejlődnek. 

A gyermekek a munkájukról, teljesítményükről szöveges értékelést kapnak. A szöveges 

értékelés módot ad arra, hogy az értékelő szövegben kitérjünk a teljesítmények mögött álló 

erőfeszítésekre is. A szöveges értékeléssel folyamatot tükrözünk, nem csupán statikus állapotot. 
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Az ismeretátadás során főbb pedagógiai erényeink, módszereink, a sokoldalú, konkrét 

szemléltetés, az ismeretek sokoldalú megközelítése, a szemléletességre való törekvés, a 

fokozatosság, a rendszeresség, a játékosság, a differenciált fejlesztés és differenciált 

követelményrendszer megvalósítása. 

MINDEN GYERMEK SZÁMÍT. 

Célunk, hogy jól érezzék magukat, és magukhoz mérten teljesítsenek, fejlődjenek. 

A tanítási-tanulási folyamat, valamint az iskolai nevelő-oktató munka eredményesebbé tételéért 

a tanulók körében az alább meghatározott méréseket és vizsgálatokat kell elvégezni az alapozó 

év elején, illetve év végén. 

- DIFER vizsgálat: a kritikus elemi készségek fejlettségi szintjének felmérésével, a 

fejlesztendő területek meghatározása. 

- GMP- diagnosztika: a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és 

mértékének felderítése. 

- Edtfeldt teszt: a téri pozíció észlelésének vizsgálata. 

- DPT, figyelem teszt, GMFM 

Az alapozó év feladata 

- A fejlesztés, a komplex mozgás és az önkiszolgálási teendők minél összerendezettebbé, 

önállóbbá tételén keresztül a kognitív funkciók fejlesztése. Intenzív képességfejlesztés, 

azoknak a funkcióknak a fejlesztése, amelyek megalapozzák az iskolai tanuláshoz 

szükséges képességeket, ezen kívül részképesség-zavarok korrekciójára is fokozott 

hangsúly kerül. 

Fontosnak tartjuk, hogy augusztus 31- ig a 6. életévüket betöltő gyermekek megkezdjék 

tanulmányaikat iskolánk alapozó osztályában. 

Kiemelt alapossággal végezzük a leendő tanulók permanens megfigyelését az alapozó év 

tevékenységei során, különös tekintettel az alábbiakra: 

- a gyermekek viselkedésének megfigyelése társas helyzetben, játék közben, 

- a gyermekek kommunikációs szintjének megfigyelése, 

- a gyermekek percepciós szintjének megfigyelése, percepciós problémáinak szűrése, 

- szem – kéz összehangolt mozgásának alakítása, 

- a gyermekek grafomotoros szintjének megítélése; a kezesség, az íráshoz szükséges 

testhelyzet kialakítása, 

- a térben, síkban történő tájékozódás megfigyelése, irányok megbízható ismerete, 

- analízis-szintézis képességének megfigyelése, 
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- a rövid –és hosszú távú memória megfigyelése, 

- a figyelem terjedelmének, tartósságának, koncentrációjának megítélése. 

A fejlesztésnek ki kell terjednie az együttműködés, a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, a 

mozgáskoordináció, a tartós figyelem, a befogadás, a feladatértés és a mentális képességek 

széles területeire, hogy a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességeket mozgásba 

hozza, és intenzíven fejlessze azokat. 
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1-2. évfolyam 

- Előkészítés az iskolai tanulmányokra. Fokozatos átvezetés az iskolai tanulás szervezeti 

kereteibe, tevékenységrendszerébe, szokásrendjébe. 

- A nevelési- oktatási célok középpontjában még mindig a fejlesztés áll. 

- Itt történik a képességek megalapozása, valamint a tanulás megfelelő tempójának 

elsajátítása, az egyénre szabott tanulási technikák, illetve az iskolai élettel összefüggő 

önkiszolgálási, önellátási teendők és mozgásos tevékenységek kialakítása, fejlesztése. 

- Előkészítjük és megalapozzuk a kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát. 

3-4. évfolyam 

- Kezdő iskolaszakasz, fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Előtérbe kerülnek a 

teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok, a fejlesztési 

követelményeknek való megfelelés igénye. 

- Az oktató-nevelőmunka célja az alapképességek megerősítése, a tanulási stratégiák 

kialakítása. 

Nyújtott 5. évfolyam és a 6. évfolyam 

- Az alapozó szakaszban (az 5-6. évfolyamon) elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése jellemző, míg a 7-8. évfolyamban, az egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben, a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, 

bővítése válik hangsúlyossá. 

7-8. évfolyam 

A 7-8. évfolyamban, az egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben, a már 

megalapozott kompetenciák fejlesztése, bővítése válik hangsúlyossá. 

- A felső tagozatos oktató-nevelőmunka fő feladata a képi gondolkodás továbbfejlesztése, 

valamint a továbbtanulásra való felkészítés. Olyan praktikus ismeretek elsajátíttatása, 

amelyek lehetővé teszik a mozgásállapotnak megfelelő életmód kialakítását, illetve az 

önálló életvitel megalapozását. 
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8. 4. 1. 2. Az integrációs felkészítésben részt vevő gyermekek nevelése-oktatása 1 - 4. 

évfolyamon 

Az esélyteremtő csoportot 2004-ben szülői kezdeményezésre hoztuk létre. Ebben a csoportban 

együtt neveljük az ép mozgású és az enyhe fokban mozgássérült tanulókat fordított integráció 

keretében. Lehetőséget biztosítunk a részképesség egyenetlenséggel, tanulási nehézséggel, 

tanulási zavar veszélyeztetettséggel küzdő, esetleg az iskolai életre felkészületlen, de már 

tanköteles korú ép mozgású gyermekek számára, hogy cerebralparetikus tanulóinkkal együtt 

intenzív, komplex fejlesztéssel, differenciált oktatással behozzák lemaradásaikat, és bármelyik 

többségi általános iskola megfelelő szintű évfolyamán folytathassák tanulmányaikat. 

Célunk, egy olyan oktatási-nevelési program megvalósítása, amelynek keretében lehetőség 

nyílik: 

- a jól mozgó, önállóan járó mozgássérült gyermekek társadalmi integrációra való 

felkészítésére, 

- az ép értelmű, de valamilyen részképesség- vagy tanulási zavarral, illetve 

mozgáskoordinációs problémával küzdő mozgássérült/ ép mozgású tanulók 

személyiségének teljes körű kibontakoztatására, 

- a gyermekek átvezetésére az óvodából az iskolai tanulása szervezeti kereteibe, 

tevékenységrendszerébe, szokásrendjébe, 

- az iskolai tanulmányok előkészítésére (alapozó 1. osztály), 

- kudarc nélküli tanulásra, 

- az alsó tagozatos általános iskolai tananyag elsajátítására, 

- a szülők bevonására a nevelési folyamatba, a szülő- gyermek- konduktor harmonikus 

kapcsolatának, szoros együttműködésének kiépítésére. 

A differenciálás elengedhetetlen feltétele munkánknak, így biztosítjuk a különböző képességű 

tanulóink azonos ütemű haladását, sikerélményhez juttatását. Az egyéni készségeket, 

képességeket figyelembe vevő oktatás elősegíti az örömteli, kudarc nélküli tanulást. A 

heterogén (életkor, osztályfok, diagnózis) csoportösszetétel megkönnyíti a „másság” 

elfogadását. 

Kiemelkedő feladatunk az élet minden területén a teljes önállóságra nevelés. Az önálló 

öltözködést, étkezést, személyes higiéniát a mindennapi tevékenységek szerves részeként 

tanítjuk. 

Tanulóinkat a mozgásfejlesztő foglalkozásokon két csoportban foglalkoztatjuk. 
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Az ép mozgású és az enyhén sérült, de gyors mozgású gyermekeink komplex mozgásfejlesztő 

programon vesznek részt a tornateremben konduktor-testnevelő tanár vezetésével. Az enyhén 

sérült neveltjeink megtapasztalhatják az ép mozgásúak által diktált tempót, összemérheti 

ügyességüket, erejüket, bátorságukat a többiekével. A differenciált feladatok, speciális 

eszközök, és az egyénre lebontott segítségnyújtás lehetővé teszi a folyamatos sikerélményt, a 

kudarc nélküli együttlétet. 

A csoport másik fele, a lassabban mozgó mozgássérült gyermekek, a hely- és helyzetváltoztatás 

különböző megoldási módjait tanulják fekvő, ülő és álló helyzetből kiindulva. A feladatsorok 

észrevétlenül vezetnek át a tanultak alkalmazásába. Az itt tanult jó megoldások megőrzését, 

fejlesztését segíti, hogy a nap folyamán minden helyzetben, folyamatosan és következetesen 

alkalmazzák őket. 

Természetesen vannak korlátai az együttnevelésnek. Ahhoz, hogy egy gyermek eredményes 

lehessen az iskolai tanulásban, az osztályközösségben, megfelelő tanulási- és alkalmazkodási 

képességekkel kell rendelkeznie. 

Tapasztalataink szerint nehezen nevelhetők együtt azok a gyermekek, akik súlyos 

személyiségfejlődési problémával (neurotikus, antiszociális, pszichotikus fejlődésirányú) 

agresszív tünetekkel rendelkeznek. A súlyos viselkedészavar nehezíti a közösségbe való 

beilleszkedést, a mozgássérült gyermekben félelmet kelt, feszes izomtónusukat fokozza, 

aktivitásukat, mozgásindítékukat csökkenti. 

Azok a mozgássérült gyermekek tudnak ebbe a csoportba jól beilleszkedni, folyamatosan 

fejlődni, akik képesek a gyors helyváltoztatásra (segédeszközzel, vagy segédeszköz nélkül), jól 

kommunikálnak társaikkal, önellátási tevékenységük életkori szintjük átlagától kevésbé tér el. 

Az integráció akkor sikeres, ha megfelelően előkészített, mindegyik fél akarja és hisz benne. 

Azok a mozgássérült és ép mozgású gyermekek, akiknek fejlődése optimális szintre jutott, 

bármelyik többségi általános iskola megfelelő szintű évfolyamán folytathatják tanulmányaikat. 

A gyermekek elbocsátását, integrálását alapos előkészítő munka előzi meg. Tájékozódunk az 

intézmények fogadókészségéről, kapcsolatot alakítunk ki a leendő pedagógusokkal, majd 

egyhetes időszakot a leendő iskolájában tölt a tanuló. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy 

megismerje leendő osztályát, osztálytársait, tanárait és azok követelményeit, a tárgyi 

feltételeket. A befogadó iskola számára is nyilvánvalóvá válnak tanulóink szükségletei.  

Tanulóink természetesnek tekintik egymás segítését, a másikra való odafigyelést. A 

mozgássérült gyermekek mintaként tekintenek ép mozgású társaikra, jelenlétük húzóerőként 
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hat. Az ép mozgású gyermekek észrevétlenül megtanulják, magukévá teszik a másság 

elfogadását, a barátot, az osztálytársat látják sérült társukban. 

Tanulási - tanítási módszerek 

A tanuláshoz elengedhetetlen a különböző képességek kialakulása, fejlődése, a gyermekek 

pszichikai felkészültsége. A hat-hétéves korra kialakuló "totális érzékelő apparátus" alapja a 

fogalmi szintű megismerésnek. Amennyiben a szenzoros és motoros rendszerek fejlettsége és 

összerendezettsége elégtelen, abban az esetben a tanulási nehézségek egy sajátos esete áll fenn: 

ép érzékszervek birtokában, normál - esetenként kimagasló - intelligenciaszint mellett sem 

képes a gyermek az alap - kulturtechnikák elsajátítására. 

A gyermekek különböző képességekkel és adottságokkal rendelkeznek, ezért a differenciálás, 

a tehetséggondozás és a korrepetálás mindennapos a tanítási órákon. 

Céljaink elérése érdekében, a tanórákon, az egyéni fejlesztésen, a tehetséggondozáson, a 

tanulószobai foglalkozásokon kívül a teljes konduktív napirenden belül kínálkozó fejlesztési 

alkalmakat is maximálisan kihasználjuk. 

Az osztályon belül igyekszünk kialakítani az együttműködés minden lehetséges és szükséges 

formáját, alkalmazzuk az önálló és a kiscsoportos tanulási formákat (differenciáló, kooperatív 

technikák, projektmódszer, témanap, témahét). 

A fejlesztés egyes részfeladatainak elvégzésébe igyekszünk bevonni a szülőket is. Fontosnak 

tartjuk a szülők pontos tájékoztatását gyermekük aktuális fejlettségi állapotáról, és a 

képességfejlesztésben a szülő által betölthető szerepről. 

Kis létszámú osztályainkban a módszereink, az eszközeink a tanulók szükségleteihez 

igazodnak. 

Az 1. osztályosoknak két tanévet biztosítunk a tananyag elsajátítására az alapozó 1. osztály 

beiktatásával. A tanuláshoz elengedhetetlen a különböző képességek kialakulása, fejlődése. Az 

alapozó 1. osztályban az alapvető kulturtechnikák elsajátításához szükséges készségeket,  

képességeket fejlesztjük. A gyermekek játékos formában, minden érzékszervre kiterjedő 

szemléltetéssel, sok-sok tevékenykedtetéssel sajátítják el a tananyagot. 

A differenciálás alapfeltétele a munkánknak, így biztosítjuk a különböző képességű tanulóink 

azonos ütemű haladását, sikerélményhez juttatását. Az egyéni készségeket, képességeket 

figyelembe vevő oktatás elősegíti az örömteli, kudarc nélküli tanulást. 

Differenciálunk a segítségnyújtásban, a feladatok mennyiségében, megfogalmazásában, 

kivitelezésében, a tevékenységek szintjén. Az osztályon belüli együttműködés minden 

lehetséges és szükséges formáját igyekszünk kialakítani. Oldhatja az esetleges elszigetelődést, 
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ha nemcsak egyedül, hanem párban, kiscsoportos formában is dolgoznak a gyermekek. 

Figyelembe vesszük, hogy tanulóink melyik területre (auditív, vizuális stb.) támaszkodva 

tanulnak sikeresebben, ezért a tanulási stílus szerint is differenciálunk. Az egyénhez igazodó 

tanulásszervezés érdekében tanulóink fejlődését önmagukhoz mérjük. Differenciálunk a célok 

és az értékelés szintjén is, eredményeikről, hiányosságaikról részletes, szöveges értékelést 

adunk. 

Az olvasás és írás tanítása diszlexia- és diszgráfia prevenciós módszerrel, a matematika oktatása 

diszkalkulia megelőző módszerrel történik. 

Mindennapos feladatunk a kommunikáció fejlesztése, a helyes beszédre nevelés. 

Programunkban hetente két alkalommal biztosítjuk a beszédfejlesztő foglalkozást, de itt is a 

komplexitásra törekszünk, mert a beszédfejlesztést finommanipulációs feladatokkal ötvözzük. 

Célunk a légzés helyes ritmusának kialakítása, az auditív figyelem, a hangok differenciálásának 

és pontos kiejtésének tanítása, a tiszta, érthető beszéd kialakítása. Céljaink elérését légző-, ajak-

, nyelv-, faciális, hallásfejlesztő, hangutánzó feladatok segítik. Szükség esetén logopédus 

szakember bevonásával történik a fejlesztés. 

A kiemelt ének-zene oktatását zenei előkészítő szakkörrel és énekkarral színesítjük. A 

tanulóknak lehetőségük nyílik zenei képességeik kibontakoztatására, zenei ismereteik 

bővítésére, de a hallás, a beszéd, a finommanipuláció differenciált fejlesztésére is. A diákok 

xilofonozni tanulnak. 

A tánc- és dráma, a személyiségfejlesztő játék óra, a színjátszó szakkör is teret nyújt az 

önkifejezésre, a különböző készségek, képességek kibontakoztatására. 

Kiemelkedő feladatunk az élet minden területén a teljes önállóságra nevelés. Az önálló 

öltözködést, étkezést, személyes higiéniát a mindennapi tevékenységek szerves részeként 

tanítjuk. 

Életvitel óráinkon tovább bővítjük neveltjeink ismereteit az egészséges életmódról, testük 

ápolásáról. Játékos formában tanulják meg a háztartási munkákat, az ételkészítés fortélyait. A 

szülők visszajelzései alapján neveltjeink otthon is alkalmazzák az iskolában tanultakat. 

Nagy odafigyelést kíván tőlünk diákjaink pszichés állapota. A legtöbb magatartási, viselkedési 

probléma alapja a ki nem beszélt bánat, trauma, ezért napirendünk hétfői első programján az 

összes gyermekkel együtt beszélgetünk a hétvégén történtekről. A program célja, hogy 

mesélhessenek egymásnak az otthoni élményeikről, a történeteken keresztül megismerhessék 

egymás családját, szűkebb környezetét és a hétvégén történtek elmesélésével, lezárásával 

ráhangolódjanak az iskolai életre. 
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Az alkalmanként felmerülő magatartási problémákat (csúfolódás, csúnya beszéd, rendetlenség 

stb.) is rendszeres beszélgetésekkel próbáljuk orvosolni, de kiscsoportos formában vagy 

kétszemélyes helyzetben bonyolítjuk. A gyermekek nyíltan, őszintén elmondják bánatukat, 

megdöbbentő sorsok, élethelyzetek tárulnak fel előttünk (börtönben lévő szülő, agresszivitás a 

szülők között, pszichiátriai gondozás alatt álló anya, mély szegénység stb.). 

Feladatunk, hogy a gyermekek viselkedése, kommunikációja révén megkeressük a problémát 

kiváltó okot, kiszűrjük a szociális hátrányt. Kompetenciánkat figyelembe véve próbálunk 

segíteni, illetve szükség esetén bevonni az iskola vezetőit, a gyermekvédelmi felelőst, a 

védőnőt, illetve más kompetens szakembert. Alapítványunk anyagi juttatással, adományokkal 

tud segíteni. A tehetősebb szülőktől is kapnak ruhát, játékot a rászoruló gyermekek. 

Tanulóink kiegyensúlyozott lelki életének megőrzése, illetve a bonyolult, szakember segítségét 

igénylő problémák megoldására pszichológus segítségét is igénybe vesszük. 

Testnevelés – Konduktív mozgásfejlesztés 

Tanulóink a mozgásfejlesztő foglalkozásokon két csoportban dolgoznak. 

1. Az ép mozgású és az enyhén sérült, de gyors mozgású gyermekeink komplex 

mozgásfejlesztő programon vesznek részt a tornateremben konduktor – testnevelő tanár 

vezetésével. Az enyhén sérült neveltjeink megtapasztalhatják az ép mozgásúak által diktált 

tempót, összemérhetik ügyességüket, erejüket, bátorságukat a többiekével. A differenciált 

feladatok, a speciális eszközök, és az egyénre lebontott segítségnyújtás lehetővé teszi a 

folyamatos sikerélményt, a kudarc nélküli együttlétet. 

A 110 perces, kis pihenési lehetőséget is nyújtó, komplex mozgásfejlesztő foglalkozás három 

nagy egységből tevődik össze: 

- testnevelés óra, 

- lúdtalp- és lábfejfeladatok, 

- finommanipuláció fejlesztés. 

Általános célkitűzések az ép mozgású gyermekeknél: 

- az általános erőnlét, terhelhetőség fejlesztése, 

- a helyes testtartás kialakítása, 

- az egyensúly érzék, koordináció fejlesztése, 

- a nagy és finommozgások fejlesztése, 

- percepciófejlesztés, 

- a figyelem fejlesztése, 

- az önellenőrzés tanulása. 
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Általános célkitűzések a lúdtalp és lábfejfeladatoknál: 

- a csípő, a térd, a boka és a lábfej lazítása, erősítése, 

- a motoros képességek, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék fejlesztése, 

- a helyes lábfejtartás és térdnyújtás tanulása, 

- az alsó végtag aktív nyújtásának, hajlításának tanulása, kóros együttmozgások 

megelőzése. 

Általános célkitűzések a finommanipulációs feladatoknál: 

- a helyes testtartás tanulása, a tartáshibák megelőzése, korrekciója, az ülésbiztonság 

fejlesztése, 

- a váll, a könyök, a csukló, az ujjak szabad mozgásának elérése, 

- az oldalirányú távolító és közelítő karmozgások tanulása, pontosítása, 

- a célzó és differenciált ujjmozgások kivitelezésének tanulása, pontosítása, 

- az összetett, ellentétes mozgások tanulása, 

- a szem-kéz, a szem-láb koordináció fejlesztése, önellenőrzésre nevelés, 

- a jobb-bal differenciálásának tanulása, a testséma fejlesztése. 

2. Mialatt az ép mozgásúak a tornateremben testnevelés foglalkozásokon vesznek részt, addig 

a csoport másik fele – a lassabban mozgó mozgássérült gyermekek- a hely- és 

helyzetváltoztatás különböző megoldási módjait tanulják fekvő, ülő és álló helyzetből 

kiindulva. 

 

A feladatsorok észrevétlenül vezetnek át a tanultak alkalmazásába. Az itt tanult jó megoldások 

megőrzését, fejlesztését segíti, hogy a nap folyamán minden helyzetben, folyamatosan és 

következetesen alkalmazzák őket. 

Általános célkitűzések ezeknél a feladatoknál: 

- a motoros képességek, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék fejlesztése, 

- a tartáshibák megelőzése, korrekciója, 

- a helyes testtartás tanulása, 

- az alsó és felső végtagok aktív nyújtásának, hajlításának tanulása, 

- a pontos célzó mozgások kialakítása, azok megtartása, 

- a kéz, fogó- és támasztó erejének növelése megfelelő csuklótartással, 

- a jobb-bal differenciálásának tanulása, a testséma fejlesztése, 

- a szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, önellenőrzésre nevelés, 
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- a feladatok pontos ritmusának követése, tudatos tervezése és kontrollált megvalósítása,  

- az együttes csoportmunka és csoportritmus kialakítása. 

A mozgásos játékoknál, tanítási órákon, szabadidős tevékenységeknél, étkezésnél már a csoport 

összes tanulója együtt van, és a mozgássérült gyermekek egy magasabb szinten alkalmazzák a 

tanultakat. 

A sikeres alkalmazáshoz előre megtervezzük a szükséges személyi és tárgyi feltételeket (pl.: 

speciális háromkerekű kerékpár, speciális ceruza, füzet, betűnagyság stb.), de spontán is segítik 

egymást a gyermekek. 

Általános célkitűzéseink a szenzomotoros játékoknál: 

- a mozgáskoordináció, a nagy-és finommozgások, az észlelés játékos fejlesztése, 

összehangolása, 

- a gondolkodási képességek, a szándékolt figyelem és emlékezet fejlesztése, 

- a társas készségek fejlesztése, 

- a specifikus tanulási zavarok megelőzése, 

- a játék képességének fejlesztése, 

- élménynyújtás. 

A játékokat egyes szenzomotoros fejlesztendő terület köré csoportosítottuk, de egyéb más 

területeket is fejlesztenek. A játékos feladatok az adott helyzetre szabhatók, tanórákba is 

beépíthetők. 
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8. 4. 1. 3. A kollégiumi életmód program 5 - 8. évfolyamon 

A 2011/2012-es tanévben útjára indult speciális kollégiumi életmód programunk elsősorban az 

elbocsátás előtt álló felső tagozatos (5.-8. osztályos) gyermekek számára nyújt segítséget.  

A program célja 

- Egyrészt, olyan kollégiumi életre készíteni fel a gyermekeket, amelyet megélve (az 

önellátási teendők elsajátításával) a legkisebb mértékben legyenek ráutalva mások 

segítségére. Továbbá olyan szociális érettségre való felkészítés, melynek birtokában a 

tolerancia, a konfliktushelyzetek kezelése egymásra hangolódás a kollégiumi 

mikroközösségek szintjén is könnyebben megvalósítható. 

- Másrészt, heti egy alkalommal, csoportfoglalkozás keretén belül, az Intézményen kívüli 

élet akadályainak zökkenőmentes legyőzéséhez útmutatót adni. E megbeszélések a 

mindennapi életben hasznosítható fontos tudnivalókat tartalmazzák, mint pl.: a 

mozgássérültek vásárlási lehetőségeinek, a banki szolgáltatások, önkormányzati 

ügyintézés menetének megismerését, gyakorolva az ezzel járó hivatali papírok, adatok 

kitöltését, továbbá a lakástakarítási munkálatok, a különböző ételkészítési módok 

elsajátítását. 

A program résztvevői 

- Az apartmanban kialakított kollégium (4 háromágyas szoba) 12 bentlakó gyermeknek 

ad helyet, előnyben részesítve a végzős diákokat. A 12 tanuló kiválasztása a velük 

foglalkozó konduktorok véleménye, szakmai javaslata alapján történik. 

- A heti egy alkalmas megbeszélések résztvevői 5.- 8. osztályos bentlakó és napközis - 

normál tanterv szerint haladó és tanulásban akadályozott- neveltjeink egyaránt, 

korlátozott létszámban (maximum: 15 fő). 

A program helye, helyszínei 

- A kollégiumi élet színterei az Intézmény épületében kialakított apartmanok közül, a 2. 

emeleten 4 háromágyas szoba. 

- A megbeszélések helyszíne: a csoportszobák egyike. 

- A főzéseknek: a tankonyha ad teret. 

- Az Intézményen kívüli tapasztalatszerző útjaink helye: a mozgássérült tanulóinkat 

fogadó bevásárlóközpont, önkormányzat, bank. 

A program felosztása 

Kollégiumi életre nevelés az önellátási teendők minimális nevelői segítséggel történő 

tanulásával. 
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Heti rendszerességgel zajló megbeszélések, melyek az alábbi témaköröket dolgozzák fel: 

- közlekedési ismeretek, 

- háztartási ismeretek, 

- szolgáltatások igénybevétele, szükségletek, igények kielégítése. 
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A program feladatai, tartalma 

Kollégiumi életük során diákjaink megtanulják önállóan ellátni magukat. Feladataikat, 

leginkább csak közvetett nevelői segítséggel oldják meg. A délutáni tanulószoba után önállóan 

elpakolnak az iskolatáskába, teát főznek, tálalnak, vacsorát készítenek, önállóan megágyaznak, 

megfürdenek, másnapi ruhájukat előkészítik. Megtanulnak, szobatársaikkal összehangoltan, 

gazdálkodni az idővel, hogy minderre a tv híradó kezdetéig elegendő idejük maradjon. Reggel 

az étkezés, fogmosás után kétemeletnyi lépcsőn végig lépegetve naprakészen jelennek meg 8. 

00 órakor az osztályteremben. 

A megbeszélések során előre kidolgozott program szerint haladunk, mely logikai egységekre 

bontva, témájában koncentrikusan bővülő ismeretanyagot tartalmaz. Ezt sajátítják el, és 

alkalmazzák majd diákjaink a mindennapjaikban. 

Közlekedési ismeretek 

- Gyalogos közlekedés, tömegközlekedés szabályai, a veszélyhelyzetek kikerülésének 

lehetőségei, különös tekintettel a kerekes székkel és a segédeszközzel történő 

közlekedésre. Mindezek megtapasztalására, önmaguk kipróbálására, az Intézmény helyi 

sajátosságait (villamos, buszjárat) kihasználva, a különböző időjárási viszonyok között 

(sima, csúszós, latyakos úttesten) biztosítunk lehetőséget sérültjeinknek. 

- Mozgássérültek szállítását végző szolgáltatók. 

- Útvonaltervezés az ország és a város különböző pontjai között, tekintettel arra, mely 

útvonalak akadálymentesítettek. 

- Mozgássérültek utazási kedvezményei, ezek igénylésének menete. 

- Utazáshoz szükséges információszerzés módjai, jegyrendelés. A telefonos 

beszélgetésekre helyzetgyakorlatokkal készítjük fel tanulóinkat. 

- Rövidebb, hosszabb utazáshoz úti csomag önálló összeállítása (fokozottan figyelve 

segédeszközeik, állandó gyógyszereik elpakolására). 

- A biztonságos utcai közlekedésre a csoportos és egyéni mozgásfejlesztő 

programjainkon készítjük fel gyermekeinket. 

Háztartási ismeretek 

- Egészséges életmód, egészséges táplálkozás irányelvei, fontossága az életükben. 

- Ételkészítési eljárások megismerése, különböző ételek elkészítése a tankonyhában, 

olyan megoldásmódokat kipróbálva, melyek révén biztonságosan tudnak pl. éles 

konyhai eszközöket használni, segédeszközükkel helyet változtatni. 

- Ételreceptek értelmezése, mértékegységek átváltása. 
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- Ételtartósítási eljárások, ételek tárolása alapvető élelmiszerhigiéniai szabályok, 

betegségmegelőzés. 

- Háztartási kis-és nagygépek biztonságos alkalmazásának, különböző háztartási 

teendőknek tanulása (mosás, varrás, vasalás, porszívózás, portörlés, mosogatás), melyet 

minden gyermeknél –baleset megelőzés céljából- egyénileg tervezünk meg, mivel e 

tevékenységek közben előforduló baleseteknek, sérülésükből fakadóan nagyobb az 

esélye. 

- A háztartásban használt tisztítószerek, tárolásuk, veszélyei. 

- Háztartásban keletkező hulladékok szelektálása. 

- Takarékosság a család pénzügyeinek függvényében valamint anyag-, 

energiafelhasználás tekintetében. 

- Vásárlási szempontok, mely kapcsolódik a szolgáltatások témakörhöz. 
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A mozgássérült gyermekek jobban ki vannak téve a veszélyhelyzeteknek. A személyes 

biztonság megőrzése nem csak a járásuk során előforduló esések technikájának megtanítására 

korlátozódik. Bármilyen elektrotechnikai eszköz (számítógép, lámpa, stb.) használata előtt 

tudatosítjuk bennük, hogy sérült konnektorhoz, rosszul szigetelt kábelhez ne nyúljanak. Mivel 

manipulációjuk gyakran ügyetlen árammal működő gépeket, hegyes szerszámokat, eszközöket 

csak biztonságos ülő vagy álló helyzetben, nevelői felügyelet mellett használhatnak. 

Szolgáltatások igénybevétele, szükségletek kielégítése 

- Szükségletek, igények fogalma, elérésük módjai a sérülésükből fakadó korlátokat 

figyelembe véve. 

- Reklámok, hirdetések áttekintése, jó minőség jellemzői, felelősségteljes döntés - Helyes 

vásárlási szokások, termékek higiéniai követelményei, termékek csomagolásán szereplő 

információk. A téma kapcsán megbeszélt, megtanult ismeretek személyes 

megtapasztalására elmegyünk vásárolni egy hipermarketbe. 

- Egészségügyi szolgáltatások igénybevételének menete, kiemelve a mozgásállapot 

változásukhoz szükséges gyógyászati segédeszközök felírásának folyamatát. 

- Baleset esetén teendők, alapvető segítségnyújtás, telefonos segélykérés. 

- A diákönkormányzat (DÖK) tevékenysége. 

- A sérülteket megillető/igényelhető szociális juttatások igénylésének menete, melynek 

szerves része a helyi önkormányzat meglátogatása. 

- Nyomtatványok űrlapok kitöltésének gyakorlása, különös figyelmet fordítva arra, hogy 

írásuk a vonalon, vonalközben, négyzetrácsban maradjon. 

- Különböző közüzemi szolgáltatások (víz, csatorna, fűtés, áram, TV, telefon, internet), 

választási lehetőségek, igénybevételük menetének megbeszélése, otthoni ügyintézés 

(telefonos, számítógépes) lehetőségei, energiatakarékos magatartás kialakítása. 

- Különböző közüzemi számlák, folyószámla értelmezése. 

- Bankban intézhető ügyek, takarékoskodás formái, a mindennapokban használt kártyás 

fizetés, pénzautomata használata. A téma szerves része egy bank meglátogatása, 

ügyintézés folyamatának személyes végig vitele. 

- Fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek, fogyasztói jogoknak tudatosítása. 

Mindezek megismerését változatos helyzetgyakorlatokkal tesszük életszerűbbé, amellyel a 

megfelelő kommunikációs képesség elsajátítását is segítjük. 

Környezettudatos magatartásuk alakításában, az Intézményben kihelyezett szelektív 

hulladékgyűjtők is segítenek. Az áram takarékos használatára felelősök vigyáznak. 
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A szöveget helyesen értelmező olvasás birtoklása (melyet a tanórákon folyamatosan 

gyakorolnak), a különböző hivatali papírok megértésének a feltétele. Az írás készség szintű 

alkalmazása az űrlapok kitöltésének az alapja. 
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8. 4. 2. A tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók nevelése-oktatása 

alapozó 1. évfolyamon és 1-8 évfolyamon 

Az oktatás-nevelés tartalmát a Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei alapján készült helyi tantervünk 

rögzíti. A NAT közös követelményei áthatják az iskolai nevelés, oktatás valamennyi területét, 

megszabják a tanulók ismereteit, attitűdjét önmagukhoz, szűkebb és tágabb környezetükhöz. 

A NAT általános fejlesztési követelményeiben az 1.-8. évfolyamig meghatározott 

követelményeket a tanulásban akadályozott tanulók számára az iskolai képzés végére tűzzük 

ki. Az általános követelmények teljesítését a tanulók sajátosságai és a mozgáskorlátozottságból 

adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban befolyásolják. 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelési folyamatában különös hangsúlyt kap a 

képességfejlesztés. Ennek fő területei: a kommunikációs, a kognitív, a kreatív, a motoros, az 

orientációs és a szociális képesség. Ezek kialakítása élménybe ágyazott, ugyanakkor nagyon 

gondosan elemeire lebontott és gyakori visszatéréseket biztosító tanulási folyamatban történik. 

Nem elsősorban a verbális úton emlékezetbe véső tanulás vezet eredményhez, hanem a 

tapasztalási folyamokban való intenzív elmélyülés, a saját élmények összekapcsolása a 

megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel.  

Az ismeretátadás során főbb pedagógiai értékeink, módszereink, a sokoldalú, konkrét 

szemléltetés, az ismeretek sokoldalú megközelítése, a szemléletességre való törekvés, a 

fokozatosság, a rendszeresség, a játékosság, az ismeretek alkalmazási feltételeinek 

megteremtése, a differenciált fejlesztés és differenciált követelményrendszer megvalósítása. A 

tanulók ellenőrzésében, értékelésében fontos kritérium, hogy személyes, informatív, 

folyamatos, következetes, objektív és pontos legyen. Az ellenőrzés, értékelés célja, hogy a 

tanulót hozzásegítsük a reális önismeret, önértékelés kialakításához, erősödjön a tanulás iránti 

motivációja, valamint a pedagógus számára adjon az értékelésből leszűrhető tapasztalatokat, 

amelyeket a pedagógiai folyamatokban hasznosíthat. Értékelő tevékenységünk minden esetben 

az egyéni adottságok maximális figyelembe vételével a tanulók érdekeit szolgálják. 

Szeretetteljes légkörben, magasan képzett, több diplomás, tapasztalt konduktorok, 

gyógypedagógusok tanítják, nevelik a gyermekeket. A tanmenetnek megfelelően délelőtt és 

délután tanítunk, a tanulók fejlődését a tanórákon kívül egyéni fejlesztéssel - mint pl. logopédia, 

különböző szakkörök - segítjük. 

A tanulásban akadályozott tanulók minősítésénél szöveges értékelést alkalmazunk. 
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Tanulóink lehetőségeit, korlátait és speciális szükségleteit figyelembe véve a következő elveket 

alkalmazzuk: 

- a célok szerint differenciált tanulás elve: mivel a gyermekek különbözőek, a pedagógiai 

munkánk során különböző célokat kell kitűznünk velük szemben, 

- természetesen vannak közös elemek egy csoporton belül, a különbségeket a célok 

elérhetőségének szintjében, vagy teljesen eltérő célok megfogalmazásával kell 

megjelenítenünk, 

- a differenciált tanulási segítségnyújtás elve: a pedagógiai segítségnyújtás gyermekhez 

igazítása, a tanulók differenciált, egyéni megsegítése a követelmények elérésében, 

elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. 

„Mindenkitől azt kell követelni, amit meg tud tenni” (Saint-Exupéry) 

Célunk 

A tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek általános műveltségének 

megalapozása, a társadalomba való beilleszkedés feltételének elsajátíttatása, az önálló életre 

való nevelés, illetve a személyiségük ismeretében az önmagukhoz képest maximális fejlődés 

lehetőségének megteremtése. 

Figyelembe vesszük a szakértői vélemények javaslatai alapján a tanulásban akadályozott 

tanulók speciális szükségleteit, pl. a téri tájékozódás, a figyelem, az emlékezet, a 

finommotorika, a kommunikáció, a szociális viselkedés zavarait. 

Feladatunk 

- Az alapvető készségek, képességek fejlesztése, valamint a környező világban való 

eligazodáshoz szükséges ismeretek nyújtása. 

- A sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók korrekciója. 

- A megfelelő magatartási és viselkedési formák átadása. 

- Speciális nevelési szükségleteiknek megfelelő oktatás biztosítása, kedvező szociális 

feltételek megteremtése. 

- Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása. 

- A kudarctűrő képesség növelése. 

- A számukra szükséges sikerélmény biztosítása. 

- Önállóságra nevelés. 

- Az önálló életmód lehetőségeinek kialakítása a saját korlátaik megismertetésével. 
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Az alsó tagozat 

Alapozó 1. évfolyam és 1-2. évfolyam 

A bevezető szakasz célja átvezetni a gyermekeket az óvodai játékközpontú tevékenységből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe. 

Feladatai 

- Olyan fejlettségi szintre hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat, a 

konduktív pedagógia és a gyógypedagógia eszközrendszerével, módszereivel, hogy a 

tanuló az alapvető kulturtechnikák elsajátítására, a sérülésnek, az állapotnak megfelelő 

idő biztosítása mellett felkészült legyen. 

- Fogékonnyá, befogadóvá tenni, a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és 

a társas kapcsolatok iránt. 

- Tág teret adni az életkornak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak. 

- Felkelteni az érdeklődést a tanulás iránt. 

3-4. évfolyam 

A kezdő szakasz kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése 

Feladatai 

- A kreativitásra, a tevékenységre való ösztönzés, amely fejleszti az alapvető 

képességeket és alapkészségeket. 

- A tanulók személyisége érésének, önismeretük fejlődésének elősegítése a tanulási, 

viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével. 

- A sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő 

funkciók tovább fejlődésének segítése differenciált pedagógiai eljárások 

alkalmazásával. 

A felső tagozat 

Nyújtott 5-8. évfolyam 

Az alapozó (nyújtott 5.-6), a fejlesztő (7-8) szakasz célja, hogy szerves folytatást biztosítson az 

előző szakaszokra alapozva. 

Feladatai 

Az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek középpontba 

állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével. 
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- A konkrét megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók 

különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve. 

- A tantárgyi tartalmak, tevékenységek, feladatok igazítása a fejlődés egyéni üteméhez, a 

módosult tanulási képességekhez. 

- A tanulók felkészítése az önálló életmódra és az önálló munkavégzésre, a tanulói a 

képességkultúra fejlettségéhez igazodó előkészítő szakiskolai továbbtanulásra, 

társadalmi beilleszkedésre. 

Az alapozó és fejlesztő pedagógiai szakaszban az eddigi eredményekre építve folytatjuk 

fejlesztő munkánkat. Hangsúlyos a megismerési módszerek további fejlesztése. Ha lehetséges 

a tanulásban előtérbe kerül a verbális szint, de több esetben számolni kell a továbbiakban is a 

manipulációs, illetve a képi szint jelenlétével is. Harmonikus személyiségfejlesztéssel, egyéni 

bánásmód alkalmazásával, képesség szerinti differenciált foglalkozással tagozatunk arra 

törekszik, hogy a tanulók tudjanak alkalmazkodni a szűkebb és tágabb környezetükhöz, és reális 

önismeretük kialakításával segítsük megfelelő pályaválasztásukat. 

A humán és reáltantárgyak az alapkészségek kialakítását segítik elő, de hatással vannak a 

kommunikációs készség és viselkedéskultúra kialakítására is. 

A készségtárgyak elsősorban a tanulók érzelmi intelligenciájának, esztétikai ízlésének 

fejlesztésére, illetve az egészséges életmód kialakítására hatnak. 

A modern kor elvárásának megfelelően, a tagozaton lehetőség van az alapvető informatikai 

alapismeretek elsajátítására is. 

A 8. évfolyam végére intézményünkben az ismeretek megerősítése, rendszerezése, a 

pályaválasztás, az önálló életvezetésre való felkészítés kerül előtérbe.  

A szakkörök lehetővé teszik tanulóink számára a szabadidő tehetség és érdeklődés szerinti 

hasznos eltöltését. 

A demokratikusan működő diákönkormányzat számos programmal, akár szülőket is bevonva 

biztosítja, hogy az iskolaközösségben jól érezzék magukat diákjaink. 

Munkánkat végigkíséri a folyamatos fejlesztő, segítő ellenőrzés és értékelés. 

Minden esetben elsősorban a gyermek önmagához mért fejlődését kívánjuk értékelni.  

Iskolánk nyitott, a szülőkkel évente több fórumon találkozunk. A mindennapos kapcsolattartás, 

tapasztalatcsere a nevelő-oktató munkában mind a szülők, mind a pedagógusok számára fontos 

és hasznos. 

Képzési specialitásaink 

- Zavaró ingerek csökkentése. 
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- A fő inger kiemelésének segítése aláhúzással, rámutatással. 

- A feladat kis lépésekre bontása. 

- Az információk többszöri ismétlése, több csatornán történő nyújtása. 

- Nagyméretű, áttekinthető, csak a szükséges ingereket tartalmazó szemléltető eszközök 

alkalmazása. 

- Példák bemutatása. 

- Analógiák kihasználása. 

- Feladatvégzés elején és közben egyéni, szükség szerinti segítségnyújtás. 

- Differenciált feladatvégzés. 

- Megváltoztatott feladatidő. 

- Az ismeretbeli hiányok pótlása. 

- Speciális eszközrendszer. 

- Egyéni gyakorlóprogramok. 
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8. 4. 3. „Pilot” fejlesztés 

A nevelőtestület által 2016. 08.29-én véleményezett és a fenntartóhoz előterjesztett stratégiai 

célkitűzések alapján a fenntartó 2016. 10. 17.-én engedélyezte a tantervi fejlesztés céljából 

indított Pilot programot. (6. sz melléklet) 

Első lépcsőben az Iskola jelenlegi funkciójához, működési struktúrájához, személyi 

feltételeihez illeszthető, a nagyobb volumenű tantervi koncepció egyes eleminek bevezetése 

kezdődik meg az alapozó és a nyújtott 5. osztályban a helyi tantervben megadott időkeretben. 

 Bevezető alapozó szakasz 0-1-2 évfolyam és az előkészítő-kezdő szakasz: 1+5-6 

évfolyam kötelező kerettantervi, az 1-2., ill. 5-6. osztályra előírt összes tanóraszámok 

arányos felosztása 3-3 tanévre. Jelenleg a bevezető alapozó és az előkészítő szakaszban 

a helyi tanterv heti óraszámainak csökkentése. (5. sz. melléklet) 

 Ezzel párhuzamosan a hely és helyzetváltoztatás tanulását, gyakorlását, alkalmazását 

célzó úgynevezett „rehabilitációs” órák növelése heti 2 órával. (5. sz melléklet) 

 A csökkentett óraszám A csökkentett óraszámú tantárgyak meghatározott tananyag 

részeinek ill. fejlesztési feladatainak integrálása az e célra kidolgozott tematikus tervek 

alapján motivációs játék, ill. pihentető játékos percepciós-kognitív képesség fejlesztő 

feladatok formájában a hely- és helyzetváltoztatás tanulását célzó programokba.  

 A tanítási órák terhére legalább heti egy „mozgó iskola” formában történő tananyag 

feldolgozás az alsó tagozat valamennyi évfolyamán. 

 A szöveges értékelés alsó tagozatos bevezetése a normál tanrend szerint haladó 

osztályokban. 

 A differenciálás lehetséges módjainak, szervezeti kereteinek kidolgozása: differenciált 

követelményrendszer érvényesítése a tanmenetekben/többszintű tanterv előkészítése, 

kéttanítós és a konzultációs modell feltételeinek, az alkalmazás lehetőségeinek 

vizsgálata 

 A bevezetett változások eredményességét vizsgáló szempontsor kidolgozása, a 

tapasztalatok folyamatos értékelése, szükséges kiegészítések, módosítások, korrekciók, 

tantervi koncepció részleteinek kidolgozása érdekében. 
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8. 5.  A taneszköz és tankönyvkiválasztás szempontjai 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,  

 a 2012. évi CXXIV. törvény a tankönyvpiac rendjéről, tanulói tankönyvtámogatás és az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről módosítás, 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,  

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet, 

 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 

 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről. 

Az iskola a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012.(VI. 4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/ 2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján megalkotta a helyi tantervét. A tanterv az 

iskola 2013-2014. tanévben induló 1., 5. és 9. évfolyamán került bevezetésre, felmenő 

rendszerben. Ezekhez az évfolyamokhoz már az új kerettanterv, a többi évfolyamhoz a régi 

NAT alapján készült tankönyveket rendelte meg a tanévre. 

A tankönyvekkel és taneszközökkel szemben támasztott elvárásaink: 

- feleljenek meg a tanterv követelményeinek, 

- legyenek szakmailag- és tudományosan megalapozottak, esztétikusak, praktikusan 

használhatók, 

- igazodjanak a tanulók életkori tulajdonságaihoz, 

- adjanak lehetőséget a sokoldalú foglalkoztatásra, fejlesztésre, gyakoroltatásra, 

- a tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában a feldolgozás mélységében 

igazodjék a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez, 

- az egyes osztályok könyvei épüljenek egymásra, 

- kivitelezésükben nem csak esztétikusak, de tartósak is legyenek, bírják az igénybevételt. 

Mindezek mellett olyan taneszközöket és tankönyveket kell választani, amelyek leginkább 

kapcsolódnak a helyi tantervi sajátosságainkhoz, a képzés belső tartalmi arányaihoz. 
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A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása 

A következő okiratok bemutatása szükséges: 

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt); 

 ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt 

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás; 

 sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;  

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.  

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló 

tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 
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A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvrendelés előzeteseként az iskolai intézményegység vezetője beszerzi a helyi tanterv 

előírásainak figyelembevételével, a szakmai, illetve tantárgyi munkaközösség és az oktatók 

közösségének véleményét, melynek alapján dönt a nevelőtestület, ugyanis az iskolai 

tankönyvellátás folyamatában a tankönyvválasztás során tiszteletben tartjuk a pedagógusok 

szakmai önállóságát és hozzáértését.  E döntés után pedig a szülői munkaközösség, illetve az 

iskolai diákönkormányzat véleményét kéri ki. 

A pedagógusok a tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplő könyvek közül 

a tartós tankönyveket előnyben részesíteni. 

A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a tankönyvekről, 

amelyek iskolai megrendelését nem kérik, mert más módon kívánják beszerezni, illetve amelyet 

használt tankönyvvel kívánnak megoldani. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára ingyenes tankönyvellátást 

– tankönyvkölcsönzéssel, 

– használt tankönyv biztosításával, 

– az állami normatíva felhasználásával oldjuk meg. A normatív támogatást a könyvtári 

állomány kiépítésével, és a tartós tankönyvek kölcsönzés útján történő felhasználásával 

kívánjuk felhasználni. 

Ezért a szakmai munkaközösségeknek a tantárgyanként és évfolyamonként egységes 

tankönyvcsalád használatának irányába kell elmozdulni. A használt könyvek begyűjtése csak 

így nyer értelmet. 

A tankönyvellátás feladatai, azok határideje, felelőse: 

 a munkaközösségek tantárgyanként összesítik a tankönyvigényt tanév március 22. 

munkaközösségi vezetők, 

 a tanulói adatok feltöltése a KELLO rendszerébe tanév március 22. iskolatitkár, 

 tankönyvellátási szerződéskötés a KELLO- val tanév március 15. igazgató, 

 a helyi szabályozás egyeztetése az SZMK- val és a tantestülettel tanév március 22. 

igazgató, 

 tankönyvrendelés továbbítása tanév március 31. tankönyvfelelős, 

 használt tartós tankönyvek begyűjtése tanév június 20. osztályfőnök, 

 tankönyvrendelés módosítása  tanév június 15. tankönyvfelelős, 

 tankönyvátvétel a szállítótól tanév augusztus utolsó hetében tankönyv- felelős, 
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 tanulók átveszik a könyveket következő tanév szeptember 1. tankönyvfelelős 

osztályfőnök, 

 tankönyv-pótrendelés következő tanév szeptember 5. tankönyvfelelős. 

A dátumok az adott tanévre vonatkozóan módosulhatnak. 

Az igazgató feladata: 

– felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért, 

– megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét, 

– kijelöli a tankönyvellátásért felelős személyt, 

– egyeztet a szükséges szervezetekkel, (tantestület, SZMK), 

– kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel, 

– (a fenntartó képviselőjével, illetve annak gazdasági szervével). 
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A tankönyvellátásért felelős feladata: 

– tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő 

személlyel, 

– osztályonként összesíti a tankönyvlistát, 

– feltölti és továbbítja a tanulók adatait a KELLO – nak, 

– tartja a kapcsolatot az igazgatóval, 

– tartja a kapcsolatot a KELLO – val, 

– lebonyolítja a tankönyvrendelést, 

– intézi a pótrendelést, a lemondást, 

– átveszi az iskolába érkező tankönyveket, 

– megszervezi azok kiosztását, 

– gondoskodik a visszáruról, 

– eljuttatja a beérkezett, igazolt számlát a gazdálkodási irodára, ahonnan a tankönyvek 

árának átutalása történik a számlakibocsátó felé. 

A tankönyvellátást felügyelő igazgató feladata: 

– a tankönyvrendelés felügyelete, koordinálása, 

– a normatív támogatásra felhasználható keretösszeg alapján a tankönyvrendelés 

egyeztetése a szaktanárokkal, módosítás kezdeményezése, 

– használt tartós tankönyvek begyűjtésének koordinálása, 

A munkaközösség-vezető feladata: 

– a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő koordinálása, 

– a tartós tankönyv választásának előnyben részesítése, 

– egységes tankönyvcsaládok használatának szorgalmazása, 

– a megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és továbbítása, 

– használt tankönyvek év végi begyűjtésének felmérése. 

A tantárgyat tanító feladata: 

– tankönyvválasztás, 

– tartós tankönyvek év végi begyűjtése. 

Az osztályfőnök feladata: 

– részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában. 
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8. 6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 

A tanulók értékelése, ellenőrzése, mérése 

A mozgássérült tanulók értékelése, ellenőrzése, mérése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény és a 2011. évi CXC. köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint, az 

intézményegység pedagógiai programja illetve a helyi tanterv alapján az 1–8. és a 9-10. 

évfolyamon egységes szempontok figyelembevételével történik. 

8. 6. 1. Az ellenőrzés, mérés és az értékelés területei 

Ellenőrizzük, mérjük, és értékeljük 

1. A tanulók személyiségfejlődését, szocializálódását: 

- terület: 

- közösségi normák, szabályok betartása, együttműködés, aktivitás, 

feladatvállalás, önkontroll, önfegyelem, önismeret, önértékelés, pszichés 

állapot, 

- módszer: 

- megfigyelés, beszélgetés, dokumentumelemzés, kérdőívek, interjúk, 

szociometriai módszerek, 

- színtér: 

- iskolai és iskolán kívüli foglalkozások, szabadidős és kulturális programok, 

sportrendezvények, szünetek, 

- dokumentáció: 

- fejlődési lapban történő írásos feljegyzés, decurzus, illetve a magatartás 

értékelése az ellenőrző könyvben vagy a tájékoztató füzetben, és az 

osztálynaplóban, 

- felelős: 

- programvezető, osztályfőnök. 

2. A tanulók egy-egy adott tantárgyhoz kapcsolódó ismereteit, képességeit, készségeit, és azok 

fejlődését: 

- terület: 

- az adott évfolyamnak megfelelő tantárgyakon belüli részegységek, 

- módszer: 

- a tanulók tudásszintjének mérése szóbeli és írásbeli feleltetéssel, valamint 

tudásszintmérő feladatlapokkal, tesztekkel, 
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- színtér: 

- a tanítási óra, 

- dokumentáció: 

- az osztálynapló és az ellenőrző/tájékoztató füzet, 

- felelős: 

- az adott tantárgyat tanító pedagógus, osztályfőnök. 

  



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 113 

8. 6. 2. Az iskolai beszámoltatás rendje, a tanulók tudásszintjének ellenőrzése 

Alapelvek 

- Folyamatos, rendszeres, végigkíséri a tanítás-tanulás folyamatát. 

- Pontosan dokumentált. 

- A szóbeli és írásbeli beszámoltatás megfelelő arányú, egymással összhangban lévő, 

komplex egységet alkotó rendszer. 

- A számonkérés alapja a kellő mélységben elsajátított és begyakorolt tananyag. 

- A témazáró felméréseket minden esetben összefoglalás előzi meg. 

- Elégtelen dolgozat, illetve felelet esetén lehetőség van a javításra. 

- Egy napon csak egy témazáró dolgozat íratható. 

- Az írásbeli dolgozatokat két héten belül ki kell javítani. 

- A tanulók tudásszintjének, ismereteinek ellenőrzése, képességeinek, készségeinek 

mérése a helyi tantervben megfogalmazott követelmények szerint történik. Minden 

esetben pozitívan értékeljük a tanuló önmagához mért fejlődését az ismeretek 

elsajátítása, a képességek, készségek minőségi gyarapodása terén. 

- Szóbeli feleltetés esetén figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait, fejlettségi 

szintjét, esetleges beszédproblémáit. 

- Az írásbeli számonkéréshez a munkaközösségek által előre elkészített, adoptált, illetve 

saját készítésű feladatlapokat, teszteket egyaránt használunk. 

- A beszéd- és írásproblémával küzdő tanulóinknál a teljesítmény, a közös 

követelményrendszer elérését mérő egyéni számonkérési módszerek és eljárások 

kidolgozása a tantárgyat oktató konduktor-pedagógus feladata. 

- A különböző beszámoltatási formák nem azonos hangsúlyúak a tanulók tudásának 

értékelésében. A diagnosztizáló felméréseket nem vesszük figyelembe az értékelés 

során, mivel ezek a tanulási folyamat tervezéséhez nyújtanak segítséget. Akkor 

számítjuk be az értékelésbe az elért eredményt, ha a beszámoltatás célja a tantervi 

követelmény és a tanuló által elsajátított tananyagrész összevetése. 

- Mivel diákjaink többsége halmozottan sérült, ezért a szóbeli és írásbeli számonkérések 

módja, formája, rendszere, aránya, súlya mindenkor igazodik sajátos nevelési igényű 

tanulóinkhoz. 
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A tudásszint mérésének időpontjai 

- Év eleji diagnosztizáló felmérések minden tanulóra egységesen alkalmazzuk az előzetes 

tudás és a fejlesztendő területek megállapítására. Cél a tanulók bemeneti 

kompetenciáinak feltárása. 

- Folyamatosan a tanítási-tanulási folyamat során. Cél a tudáselemek vizsgálata, 

hiányosságok feltárása, korrekció. 

- Egy adott tantárgyon belül a témakör lezárása utáni mérés. Cél összegzés, megerősítés, 

visszacsatolás. 

- Félévi és év végi felmérések. 
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8. 6. 3. A tanulók értékelése 

Alapelvek 

- A tanulók értékelése egységes elvek alapján történik, de a tanulók állapotának, 

fejlettségi szintjének megfelelően személyre szabott, differenciált. 

- Konkrétumokon alapul. 

- Figyelembe veszi a tanuló önmagához mért fejlődését, fejleszti a reális önismeretet. 

- Fejlesztő, ösztönző, motiváló hatású, segítő szándékú. 

- A fejlesztési feladatokra utaló információkat tartalmaz. 

- A pozitívumokat megerősíti, a hiányosságokat diagnosztikus jelleggel tárja fel a 

tanulási képességek területén. 

- Lehetőséget, módot ad a javításra. 

- Folyamatos, rendszeres, végigkíséri a tanítás-tanulás folyamatát. 

- Pontosan dokumentált. 

- A szóbeli és írásbeli értékelés megfelelő arányú, egymással összhangban lévő, komplex 

egységet alkotó rendszer, amely megfelel a közoktatási törvény szabályainak. 

- Elsősorban a tanulónak, másodsorban a szülőnek szóljon. 

- Egyértelmű, pontos, nyelvi szempontból is igényes megfogalmazású. 

- Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

A tanulók értékelésének alapja a tanítási-tanulási folyamatot végigkísérő ellenőrzések és 

mérések eredményei. Ezt segíti elő a világosan és pontosan megfogalmazott, tantárgyanként és 

művelődési területenként jól elkülönülő, a tanulók és a szülők számára egyaránt érthető 

követelményrendszer. A követelményeket év elején kell a tanulókkal és a szülőkkel is 

megismertetni. A tanulmányi munka mellett értékeljük a tanulók magatartását és szorgalmát is. 

Az értékelés formái: 

- szóbeli értékelés, 

- szöveges értékelés, 

- osztályzatok, érdemjegyek. 

Szóbeli értékelés 

A tanítási órákon szóbeli értékeléssel biztosítjuk a rendszeres visszajelzést tanulóink számára. 

A diagnosztikus értékelés célja a tanulók előzetes tudásának feltárása, a tanár tájékozódása 

nagyobb tartalmi egység tanítása előtt (A diagnózis feladata a tanulás hatékonyságának 

javítása). 
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Formatív értékeléssel tárjuk fel a tanulási hibákat és nehézségeket. Tudáselemekre irányul, nem 

a tudás komplex egységeire. Célja az eredményes tanulás elősegítése, javítás, pótlás, tehát a 

tanulási folyamat korrekciója. 

A szummatív értékelést a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak befejezésekor alkalmazzuk. 

(Egy-egy nagyobb témakör lezárásakor, félévkor, év végén, egy tantárgy tanulásának 

befejezésekor.) Célja az eredmények megállapítása, összevetése a kitűzött célokkal. 

Szöveges értékelés 

A szöveges értékelés alapja a munkaközösségek által kidolgozott egységes értékelőlap. 

Az alapozó első, az első osztály tanulói félévkor és év végén, a második osztályosok félévkor 

szöveges értékelést kapnak tanulmányi előmenetelükről. 

 

Az alapozó első osztályban és az első osztályban tanév közben is szöveges értékelést kapnak a 

tanulók. 

A minősítés formái félévkor és tanév végén az alapozó első, az első osztály és a második 

évfolyam félévéig: 

- kiválóan teljesített, 

- jól teljesített, 

- megfelelően teljesített, 

- felzárkóztatásra szorul. 

Érdemjegyek, osztályzatok 

Második évfolyam első félévében tanév közben, illetve második osztály félévtől az alábbi 

érdemjegyekkel osztályozunk: 

- (5) jeles, 

- (4) jó, 

- (3) közepes, 

- (2) elégséges, 

- (1) elégtelen. 

 

 

Az értékelés rendszeressége 

Az értékelésnek folyamatosnak és rendszeresnek kell lennie. A tanulók a tanítási órákon 

folyamatos szóbeli visszajelzést kapnak teljesítményükről. 
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Az alapozó és az első osztályban a tanulóknak negyedévente szöveges értékelést kell kapniuk 

a tanulmányi előmenetelükről. Második osztálytól havonta - legalább egyszer – értékeljük a 

gyermekek teljesítményét érdemjeggyel. Félévkor és a tanítási év végén osztályzattal 

minősítünk. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni.  

Az értékelés dokumentációja 

A szöveges értékelést és az osztályzatokat az osztálynapló értékelő napló részébe, és az 

ellenőrző könyvbe/tájékoztató füzetbe egyaránt be kell jegyezni. Írásbeli beszámoltatás esetén 

a dolgozatra is rá kell írni a minősítést. 

A szülők tájékoztatása 

A szülőket év elején tájékoztatni kell a tanév végére elérendő követelményekről, a tanulók 

értékelésének és minősítésének formáiról, módjáról. A tájékoztatás történhet szóban (szülői 

értekezlet, fogadóóra) és írásban (tájékoztató füzet, ellenőrző, hivatalos értesítés) is. 

A tanulók tudásszintjéről, tanulmányi előmeneteléről az ellenőrző/tájékoztató füzetben, 

valamint a félévi és év végi bizonyítványban adunk tájékoztatást. 

Mentesítés az osztályzás és a minősítés alól 

Azt a tanulót, akinek egyéni adottsága, fejlettségi szintje ezt szükségessé teszi – a szakmai 

munkaközösség döntése alapján - az igazgató mentesítheti az év közbeni osztályzás alól. 

Ilyenkor negyedévente, félévkor és év végén szöveges értékeléssel kell minősíteni a diák 

tanulmányi előrehaladását. 

A tanulásban akadályozott tanulóink értékelése 

A tanulásban akadályozott tanulóinknál az évközi, félévi és év végi osztályzatok helyett a 

szemléleti, tartalmi és a követelményszinthez adaptált formában, minden évfolyamon szöveges 

értékelést alkalmazunk. 

A szöveges értékelés az értékelés mindhárom funkcióját képes árnyaltan és differenciáltan 

ellátni, amennyiben az iskolaváltásnál vagy továbbtanulásnál szükséges a számjeggyel történő 

értékelést a törvényi előírásnak megfelelően biztosítjuk. 

Az értékelés pedagógiai módszerként alkalmas arra, hogy a belső motivációt felkeltse, és 

folyamatosan ébren tartsa. A gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének hatékony 

eszközévé válhat a személyre szóló, segítő és bíztató szándékú értékelés, amely nem minősít, 

nem kelt kudarcélményt, és nem rombolja le a gyermek önbizalmát. 

A szöveges értékelés módot ad arra, hogy a teljesítményt értékelő szövegben kitérjünk a 

teljesítmények mögött álló erőfeszítésekre. 
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A szöveges értékelés, mivel a gyermek sokféle megnyilvánulására reagál, felszínre hozhat 

olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási teljesítményt érintik, de fontosak a 

személyiség fejlődése szempontjából. Ezzel könnyebben illeszkednek társaik közé a gyengébb 

tanulmányi eredményű gyermekek is, hiszen más típusú pozitív értékeik, teljesítményeik által 

elismertté válhatnak. 

A szöveges értékelés segít abban, hogy a gyermekek önmagukat minél jobban megismerjék, 

hogy jobban tudatosuljon bennük, mik az erősségeik, illetve miben kell még fejlődniük. 

Rendkívül fontosnak tartjuk az egészséges önértékelés szempontjából azt a már kialakuló 

gyakorlatot, hogy a tanulásban akadályozott gyermekeket kellő felkészítés után fokozatosan 

bevonjuk az értékelésbe (önértékelés). 

Tanulóink értékelésében alapvető a gyermekek hatékonyan feltérképezett képességstruktúrája, 

amelynek összeállításában gyógypedagógusaink segítenek. 

A szöveges értékelés a gyermek önmagához, képességeihez mért eredmények pozitív, a 

fejlesztési intenciókat, folyamatot, perspektívát megjelenítő dokumentuma. 

A szöveges értékelőlapok megszerkesztésének szempontjai 

- Szemléletükben a pozitív képességelemeket jelenítik meg, észrevételeikkel a fejlesztés, 

személyiségfejlődés perspektíváit hordozzák. 

- Folyamatot tükröznek, nem csupán statikus állapotot. 

- Aktívan beépítik az önértékelés szempontjait. 

- Több szempontúak, nem redukálódnak tantárgyi ismeretekre. 

- Az értékelés folyamán nem a minősítés, hanem a fejlesztés dominál. 

- Lehetőséget adnak az egyéni fejlődésre úgy, hogy támpontokat tartalmaznak a 

csoporttól elvárt követelményekről is. 

- Nyelvezetükben érthetőek. 

- Könnyen adaptálhatók, akár változtathatók is. 
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8. 6. 4. A magasabb évfolyamra lépés és az évfolyamismétlés feltételei 

A tanuló – a második évfolyamtól kezdődően – az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, 

ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt 

is teljesítheti. A tanuló ebben az esetben osztályozóvizsgán köteles részt venni. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni. 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú diák 

esetében a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. 

Az osztályozó, javító, pótló vizsgákat évente két alkalommal: a tanév végén és a tanév 

megkezdése előtt bonyolítja le iskolánk. Kivételes és indokolt esetben, az iskola igazgatójának 

engedélye alapján tanév közben is letehető az adott vizsga. 

8. 6. 5. A magatartás és a szorgalom értékelése 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

- az iskola házirendjének elfogadása, betartása, 

- az általános viselkedési normák elfogadása, betartása, 

- a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony, 

- fegyelmezettség. 

A magatartás minősítése: 

- példás (5), 

- jó (4), 

- változó (3), 

- rossz (2). 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 
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- motiváltság, 

- önálló munkavégzés, megbízhatóság, kötelességtudat, 

- aktivitás, 

- tanórán kívüli tevékenységek, többletmunka, 

- az eredmények érdekében tett erőfeszítés. 

A szorgalom minősítése: 

- példás (5), 

- jó (4), 

- változó (3), 

- hanyag (2). 
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8. 6. 6. A jutalmazás 

A jutalmazás alapja 

- Tanulóink - saját képességeihez viszonyítva - kiemelkedő eredménye mind kognitív 

szempontból, mind pedig a mozgás és az önkiszolgálás területén. 

- A kiemelkedő tanulmányi eredmény. 

- A kiemelkedően példás szorgalom a foglalkozásokon és a tanórákon. 

- A közösségért végzett kiemelkedő tevékenység. 

- Minden olyan tevékenység, amely az iskola hírnevét öregbíti. 

A jutalmazás formái 

- Írásbeli szaktanári, osztályfőnöki dicséret. 

- Igazgatói írásbeli dicséret. 

- Bizonyítványba beírt dicséret (az egész tanévben végzett kiemelkedő munka alapján).  

- A fenntartó által finanszírozott jutalmak. 

- Tárgyjutalom (ünnepélyes keretek között kerül átadásra), elsősorban könyvek, műsoros 

CD, kazetta, egyéni sporteszközök, amelyek a versenyeket követően, illetve a tanévzáró 

ünnepség keretében kerülnek kiosztásra. 

- Egyéb egyéni és csoportos jutalmak (gyermeknap, farsang, egyéb közös ünnepség, 

verseny alkalmával). 

- Kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok eredményeinek nyilvánosságra hozása 

(faliújság, ünnepély, iskolaújság). 

8. 6. 7. A tanuló fegyelmi felelőssége 

Ha a tanuló az iskola házirendjét, illetve kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható). 

A fegyelmi büntetés fokozatai: 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 
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- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás. 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- kizárás, 

- fegyelmi büntetés szabható ki. 
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8. 6. 8. A részképesség-zavarok diagnosztizálása, okaik feltárását célzó vizsgálatok 

A tanítási-tanulási folyamat, valamint az iskolai nevelő-oktató munka eredményesebbé tételéért 

a tanulók körében az alább meghatározott méréseket és vizsgálatokat kell elvégezni az előírt 

időközönként: 

DIFER vizsgálat 

- Cél: az eredményes iskolakezdés biztosítása a kritikus elemi készségek fejlettségi 

szintjének felmérésével, a fejlesztendő területek meghatározása. 

- Végzik: az iskolában dolgozó fejlesztőpedagógusok, értékelési szakértők. 

- A vizsgálatok ideje: az alapozó/első osztályban év elején, illetve év végi 

kontrollvizsgálatok. 

- Felelősei: programvezetők, osztályfőnökök. 

GMP- diagnosztika 

- Cél: a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és mértékének 

felderítése. 

- Végzik: az iskolában dolgozó GMP tanfolyamot végzett pedagógusaink. 

- A vizsgálatok ideje: alapozó/első osztályban év elején, illetve év végi 

kontrollvizsgálatok. 

- Felelősei: programvezetők, osztályfőnökök. 

A mozgásfejlődés vizsgálata 

- Cél: a mozgásállapot felmérése, a fejlesztendő területek meghatározása. 

- Végzik: a fejlődési lapot programvezető konduktorok. 

- A vizsgálat ideje: minden tanév elején. A 2. és 4. osztályban kontroll jelleggel a tanév 

végén, valamint minden tanulónk esetében az elbocsátás előkészítésének időszakában.  

- A vizsgálat eszköze: a Pető Intézmény saját, a mozgásfejlődés mérésére kifejlesztett 

mérősora. 

- Felelős: a programvezető. 

A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló szociometriai mérések 

- Cél: a tanuló személyiségjegyeinek feltárása, a fejlesztendő területek meghatározása, 

illetve a csoport/osztály belső szerkezetének vizsgálata, a pedagógiai feladatok 

meghatározása a felső tagozatban (4., 6., 8. évfolyam). 

- Végzik: az osztályfőnökök. 

- A vizsgálat ideje: minden tanévben egy alkalom. 

- A vizsgálat eszköze: a tanulói elégedettséget mérő kérdőívek, szociometriai 

mérőeszközök. 
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- Felelőse: az osztályfőnök. 

Osztálytermi megfigyelés, teljesítményelemzés 

- Cél: az eredményes iskolakezdés biztosítása a kritikus elemi készségek fejlettségi 

szintjének felmérésével. 

- Végzik: az osztálytanítók. 

- A vizsgálatok ideje: a tanév során folyamatosan. 

- Felelősei: programvezetők, osztályfőnökök. 
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Edtfeldt teszt 

- Cél: a téri pozíció észlelésének vizsgálata. 

- Végzik: az iskolában dolgozó fejlesztőpedagógusok. 

- A vizsgálat ideje: alapozó/első osztályban év elején, illetve év végi kontrollvizsgálatok. 

- Felelősei: a programvezetők. 
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8. 7. A konduktorok pedagógiai munkájának ellenőrzése, értékelése 

A konduktorok nevelő-oktató munkája színvonalának ellenőrzése, értékelése 

A nevelő-oktató munka színvonala a foglalkozásokon, valamint a tanítási órákon, ezen belül 

kiemelt ellenőrzési területek: 

- a nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája, 

- a tanítási óra és foglalkozások felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán és foglalkozáson alkalmazott módszerek, 

- a tanulók ellenőrzése, értékelése, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, foglalkozáson, 

- a foglalkozás, tanítási óra eredményessége a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

- a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, 

- a tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására, 

- a szülőkkel való kapcsolattartásra, 

- az iskolai helyi szabályok, normák fegyelmezett betartására, 

- az iskolai szervezethez való kötődésre, rendszerszemléletre, 

- a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre,  

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, 

- a tanulók elbocsátásának előkészítésére és segítésére, valamint a tanulók 

továbbtanulásának segítésére, irányítására, 

- emberi kapcsolatokra, kommunikációra, 

- a pedagógusra bízott csoportszobák és tantermek rendezettségére, dekorációjára. 

A konduktorok minősítő- és fejlesztő jellegű teljesítmény-értékelésének eljárásrendje és 

szempontrendszere az Intézményi Minőségirányítási Programban van kidolgozva.  

 

Az alapellátás körén kívül eső, térítési díj ellenében biztosított szolgáltatások 

Konduktív nevelési-oktatási intézményegységek 

Térítési díj ellenében biztosított szolgáltatás A szolgáltatás leírása 

Étkeztetés Térítéses tanulóink a megállapított térítési díj 50%át 

fizetik a hatályos jogszabályok értelmében. 

Gyermekszállítás Az Intézmény által biztosított autóbusz gyermekszállítás 

céljából történő igénybevételének költségeihez való 

térítéses hozzájárulás. 
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Úszás Tanulóink tanórán kívüli foglakozás keretében heti 1 

alkalommal vesznek részt úszásoktatásban. A pályabérleti 

díj és a szállítás költségeihez való térítéses hozzájárulást 

fizetnek. 
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9. SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálat 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza a szakszolgálatokra 

vonatkozó kereteket, azonban a részleteket a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet, és a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről szóló módosított 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet és szabályozók tartalmazzák, amely 2017. 01. 01-től hatályos. 

Intézményünk évtizedek óta végez a köznevelési törvényben meghatározott szakszolgálati 

tevékenységeket. Kiemelt feladatunk a koragyermekkori intervenció és tudatos gyermekút 

támogatás, csatlakozva az aktuális szakmai törekvésekhez, egészségügyi alapellátók tervezett 

programjához, ágazatközi együttműködéshez. 

 

Célunk a meglévő sokszínű fejlesztési formák (csoportos és egyéni, ambuláns és bentlakó, 

folyamatos és intervallum) megtartása. Törekszünk arra, hogy ezen szolgáltatásokhoz minden 

rászoruló csecsemő, kisgyermek hozzájuthasson. Mindezt a szakemberek és érintettek 

tájékoztatásával, a konduktív nevelés népszerűsítésével, eredményeink különböző fórumokon 

való bemutatásával szeretnénk elérni. 

Standardizált mérési eljárások bevezetésével eredményeink tudományos feldolgozása is 

terveink között szerepel. 

 

Konduktív pedagógiai ellátás / utánkövetés 

 

Az eredményes beilleszkedés érdekében kapcsolatrendszerünket tovább bővítjük.  

Célunk, hogy minden konduktív nevelésben részt vett gyermek/fiatal számára elérhetővé váljon 

a nevelési tanácsadás, utánkövetés, segítségadás, akkor is, ha lakhelye távol esik 

Intézményünktől.  

A konduktív nevelés eredményeinek feldolgozása, publikálása a követett családokon keresztül, 

a Pető András Karral együttműködve szintén kiemelt feladatunk. 

Nevelési tanácsadás  

A központi idegrendszeri sérült mozgásszervi fogyatékos gyermekek/fiatalok állapotából és az 

ellátás specifikumából eredően a nevelési tanácsadás igénye egyre több területen és egyre 

sürgetőbben jelentkezik. E tevékenység kiegészítője a konduktív nevelési munkának. 
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Nevelési tanácsadást a kora gyermekkori intervenció céljából, valamint  az intézményi- és 

családi beilleszkedési zavar, az alkalmazkodási- és teljesítményzavar valamint az érzelmi- 

szociális fejlődés nehézségeinek megelőzése, korai felismerése és rendezése érdekében 

végezzük. 

9. 1. Pedagógiai Szakszolgálat 

9. 1. 1. Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó irányelvek 

A szakszolgálat működését, a területen történő foglalkoztatást a következő törvények, 

rendeletek, szabályozók határozzák meg: 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó paragrafusai; 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

 Az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata 

 A Konduktív Pedagógiai Program 

 Az Intézményi Minőségirányítási Program 

 Az SE PA EKPMI belső szabályzatai 

 

A Szakszolgálat nyitva tartása: 

 

H-Cs: 8 – 16 óráig, P: 14 óráig 

A konduktor, pedagógus munkatársak a munkatervben meghatározott terv szerinti 

időbeosztásban tevékenykednek. Nyáron folyamatosan ügyeletet tartunk, igény szerint egyéni 

fejlesztés, tanácsadás zajlik. 

Foglalkoztatási formák: 

 a gyógypedagógiai tanácsadás speciális formája a szűrés, prevenció, 

 Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálat, Tanácsadás a korai fejlesztés és gondozás 

területén, 
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 egyéni foglalkoztatási forma páros szituációban, 

 csoportos foglalkoztatási forma, 

 Baba-Mamás csoport 3 - 6 gyermek szülővel 

 

9. 1. 1. 1. Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai tanácsadás), korai fejlesztés, oktatás 

és gondozás 

 

Konduktív pedagógiai vizsgálat,  kora gyermekkori intervenció,  utánkövetés 

” Kiemelt programunk a család kompetenciáinak, saját erőforrásainak erősítése, sokoldalú 

támogatása és konkrét tanácsadás, felkészítés a sajátos feladatokból adódó speciális környezet 

biztosítására a különleges gyermek érdekében.” 

A komplex konduktív pedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a kommunikáció és nyelvi készségek, 

mozgásfejlesztés mellett pszichológiai, mentálhigiéniai segítségnyújtásra is van lehetőség 

A kora gyermekkori intervenció modern szemlélete alapján a védőnői, körzeti orvosi 

hálózatban, perinatális centrumokban az ott dolgozó szakemberekkel együttműködésben a 

legkorábbi életkortól, megelőzés céljából szűrik, vizsgálják a veszélyeztetett csecsemőket, 

kisgyermekeket, és irányítják a számukra megfelelő fejlesztési területekre. Célunk a már 

meglévő pozícióink megtartása, további lehetőségek felkutatása, a kapcsolatrendszer bővítése. 

A szakszolgálat szakvizsgával rendelkező, tapasztalt munkatársai fejlesztő tevékenységük 

részeként külső területeken védőnők, gyermekorvosok jelzése alapján, valamint I. sz. és II. sz. 

Klinikán gyermekneurológus mellett team munkában végzik rendszeresen ezt a feladatot. 

A gyermekeket a koraszülött osztály által vezetett nyilvántartás alapján hívják be. Az első 

vizsgálat mindig csecsemőkorban (1 - 3 hó) történik, a gyermekeket többszöri visszahívással 

az önálló járás megtanulásáig követik. A gyermekek születési zárójelentése, kórházi vizsgálatai 

a számítógépes rendszerben az orvos és a konduktor rendelkezésére állnak. 

Az intervenció célja: 

- a korai gondozásba vétel és a megelőzés, 

- a másodlagos károsodások kialakulásának megelőzése, csökkentése, 

- a gyermekek fejlődését legjobban elősegítő fejlesztési területre való irányítás, 

- a szülő szemléletének formálása, a konduktív nevelés lényegének ismertetése, 

- az egészségügyi intézmények szakembereinek tájékoztatása a konduktív nevelés által 

nyújtott lehetőségekről. 
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Első Konduktív Vizsgálat 

 

Bekerülés: 

1. szakértői javaslat alapján, 

2. spontán jelentkezés, 

3. konduktív szűrésből, 

4. konduktív hálózatból, 

5. szakorvosi, háziorvosi javaslat alapján, 

6. védőnői javaslat alapján, 

7. egészségügyi és pedagógiai intézményekből, 

8. gyermekvédelmi intézményből 

Továbblépés: 

1. Korai csoportos foglalkozás,  

2. Bentlakó Mamás Csoport,  

3. Szakszolgálat egyéb csoportos foglalkozásai (Utógondozás),  

4. SE PA Gyakorló Óvodája, 

5. normál vagy speciális bölcsőde,  

6. normál vagy speciális óvoda,  

7. társintézmények (korai fejlesztő, stb.),  

8. konduktív hálózatba,  

9. otthonába.  

 

Alaptevékenysége 

- A különböző életkorú és súlyosságú mozgássérültek komplex vizsgálatával a konduktív 

ellátás szükségességének megállapítása. 

- Első vizsgálat alapján javaslatot tesz a mozgássérültek konduktív ellátására az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

 

Az új jelentkezőket heti 2 alkalommal (hétfői és szerdai napokon 9-15 óráig) fogadjuk a 

Kútvölgyi úti épületünkben. 

Az első konduktív vizsgálat előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, telefonon (0-1-224-

1510). 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 132 

A jelentkező ezúton, valamint Intézményünk honlapján is tájékozódhat a szükséges 

tudnivalókról, egyben lehetőség nyílik arra is, hogy kiszűrjünk olyan gyermekeket, akiknek 

fejlesztése nem a konduktív pedagógia hatáskörébe tartozik. 

Az első konduktori vizsgálatot a szakszolgálaton dolgozó konduktorok végzik az 

intézményegységekkel, a szakértői bizottságokkal, valamint a szakorvosokkal szoros 

együttműködésben. 

A vizsgálat menete 

1. A tanácsadást végző konduktor áttekinti az orvosi és szakértői véleményeket, 

meghallgatja, kikérdezi a jelentkezőt és/vagy a hozzátartozóját, és elvégzi a vizsgálatot. 

2. A vizsgálatot végző konduktor eldönti, hogy bevonható-e a gyermek a konduktív 

fejlesztésbe. Véleményét írásban rögzíti, és javaslatot tesz a Mozgásvizsgáló Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, 

Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleményének beszerzésére. 

3. Csecsemő és kisded korban élünk a visszahívás lehetőségével, tekintettel arra, hogy 

ebben az életkorban nem minden esetben egyértelműek a tünetek, amelynek alapján 

indokoltnak találjuk a korai fejlesztés megkezdését. 

4. A szülővel, hozzátartozóval megbeszéli a vizsgálat eredményét, és a további teendőket. 

A gyermek foglalkoztatási területének meghatározását befolyásolja életkora, 

mozgásállapota, értelmi és pszichés fejlettsége. 

5. Elkészíti a szükséges dokumentációt, és továbbítja a megfelelő területekre (Szakértői 

Bizottság, intézményegységek). 

6. A felvételről az érintett terület intézményegység-vezetője tájékoztatja az adott 

csoportot, értesíti a szülőt/hozzátartozót. 

7. Felvétel a foglalkoztatás helyén. Írásbeli dokumentumok elkészítése a konduktív 

nevelés a törvényi előírásoknak megfelelően. 

8. A konduktív nevelés megkezdése. 

 

 

Konduktív szűrés 

A Korai Fejlesztő tapasztalt konduktorai rendszeresen végzik szűrő munkájukat néhány 

budapesti szülészeti osztályon (PIC, NIC), valamint a budapesti kerületi védőnői hálózatokban.  

A szűrés célja: 
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- a korai gondozásba vétel és a megelőzés, 

- a másodlagos károsodások kialakulásának megelőzése, csökkentése, 

- a gyermekek fejlődését legjobban elősegítő fejlesztési területre való irányítás, 

- a szülő szemléletének formálása, a konduktív nevelés lényegének ismertetése, 

- az egészségügyi intézmények szakembereinek tájékoztatása a konduktív nevelés által 

nyújtott lehetőségekről. 
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Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 

A sajátos nevelési igény (fogyatékosság) megállapításának időpontjától kezdődően a 

gyermek fejlesztése a szülő bevonásával történik, szakszerű, komplex nevelési tanácsadás 

nyújtásával. Az ellátásba való bekapcsolódást az illetékes Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézmény szakvéleménye alapozza meg. A korai fejlesztés megvalósítható 

otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott 

gondozás, korai fejlesztő központban biztosított fejlesztés és konduktív pedagógiai ellátás 

keretében. A szakértői bizottságnak kell megtalálnia azt a formát, amely igazodik a 

gyermek adottságaihoz, lehetőségeihez valamint az ellátás megszervezésének lakóhelyi 

feltételeihez. 

A korai fejlesztésben való részvétel biztosítása a szülő számára nem kötelezettség, hanem 

jog. Ezt is figyelembe véve kiemelkedő fontosságú a gyermekorvos, a szakorvos, a védőnő, 

az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok illetve a korai fejlesztést biztosító 

intézményhálózat közötti jó munkakapcsolat, a gyakorlati együttműködés, a gyermekkel és 

a szülőkkel való közös törődés. 

A korai fejlesztés minimális heti óraszáma - a gyermek életkora és a foglalkoztatás formája 

alapján differenciáltan - heti kettő és hat óra között határozza meg a jogszabály. Lehetőség 

van intenzív, intervallum jellegű nevelésre, aminek a terjedelmét az 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (Hatályos: 

2017.01.01 – én) életkor alapján meghatároz. Amennyiben a fejlesztés otthoni ellátás 

keretében valósul meg, az egy fejlesztési évre (tanévre) előírt időkeret a fejlesztési év 

átlagában is teljesíthető akkor, ha ezzel a szülő egyetért, s - megfelelő felkészítéssel - a 

foglalkoztatásba bekapcsolódik. 

A harmadik életévet betöltött gyermek - legfeljebb öt éves korig - akkor részesül a korai 

fejlesztésben és gondozásban, ha óvodába nem jár. Abban az esetben ugyanis, ha a gyermek 

már óvodába jár, a korai fejlesztés és gondozás, mint ellátási forma megszűnik, helyébe az 

- integrált vagy szegregált formában megvalósuló - óvodai nevelés lép. Ekkor az óvodai 

nevelés egészül ki mindazokkal a habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokkal, 

melyeket addig a korai fejlesztés biztosított. 

Ha a súlyosan fogyatékos gyermek az óvodai nevelés keretében nyújtott iskola-

előkészítésbe nem tud bekapcsolódni, akkor az ötödik életévének betöltését követően 

fejlesztő felkészítés (képzési kötelezettség teljesítése) keretében történik foglalkoztatása.  
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Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálat, Tanácsadás  

 

(2a)12 A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői 

véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-

gégegyógyászat, audiológia, szemészet ortopédia és traumatológia, gyermek- és 

ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- 

és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított 

diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti. 

 

Minden esetben Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálatot, Tanácsadást végzünk. Az ott készült 

javaslat, és az intézményegység-vezető döntése alapján osztjuk be a gyermekeket a számukra 

megfelelő fejlesztési területre. A szülővel időpontot egyeztetünk, tájékoztatjuk a fontos 

tudnivalókról, házirendről. Az egyéni és a csoportos fejlesztés óraszámát a szakértői javaslatban 

elrendeltek szerint, és a szakmai szempontokat figyelembe véve biztosítjuk a rendelkező 

jogszabály alapján: 

 0 - 3 éves: heti 1 – 4 óra, 

 3 - 5 éves: heti 2 - 5 óra, 

 ettől eltér a Mamás csoport intenzív intervallum nevelése, ahol 2 - 3 héten keresztül napi 

6 óra fejlesztést biztosítunk (8. 30 – 13. 00 és 14. 30 – 16. 00) az életkori szükséglethez igazodó 

pihenési, alvási szünet mellett. 

 

Alaptevékenysége 

- A különböző életkorú és súlyosságú mozgássérültek komplex vizsgálatával a konduktív 

ellátás szükségességének megállapítása. 

- Első vizsgálat alapján javaslatot tesz a mozgássérültek konduktív ellátására az ellátás 

módjára, formájára és helyére. 

 

Első alkalommal előre bejelentkezés alapján, kapcsolat felvétel után időpont egyeztetéssel 

fogadjuk a jelentkezőket. 

A jelentkező ezúton, valamint Intézményünk honlapján is tájékozódhat a szükséges 

tudnivalókról, egyben lehetőség nyílik arra is, hogy kiszűrjünk olyan gyermekeket, akiknek 

fejlesztése nem a konduktív pedagógia hatáskörébe tartozik. 
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Az első konduktori vizsgálatot a szakszolgálaton dolgozó konduktorok végzik az 

intézményegységekkel, a szakértői bizottságokkal, valamint a szakorvosokkal szoros 

együttműködésben. 

 

A vizsgálat menete 

9. A tanácsadást végző konduktor áttekinti az orvosi és szakértői véleményeket, 

meghallgatja, kikérdezi a jelentkezőt és/vagy a hozzátartozóját, és elvégzi a vizsgálatot. 

10. A vizsgálatot végző konduktor eldönti, hogy bevonható-e a gyermek a konduktív 

fejlesztésbe. Véleményét írásban rögzíti, és javaslatot tesz a Mozgásvizsgáló Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, 

Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleményének beszerzésére. 

11. Csecsemő és kisded korban élünk a visszahívás lehetőségével, tekintettel arra, hogy 

ebben az életkorban nem minden esetben egyértelműek a tünetek, amelynek alapján 

indokoltnak találjuk a korai fejlesztés megkezdését. 

12. A szülővel, hozzátartozóval megbeszéli a vizsgálat eredményét, és a további teendőket. 

A gyermek foglalkoztatási területének meghatározását befolyásolja életkora, 

mozgásállapota, értelmi és pszichés fejlettsége. 

13. Elkészíti a szükséges dokumentációt, és továbbítja a megfelelő területekre (Szakértői 

Bizottság, intézményegységek). 

14. A felvételről az érintett terület intézményegység-vezetője tájékoztatja az adott 

csoportot, értesíti a szülőt/hozzátartozót. 

15. Felvétel a foglalkoztatás helyén. Írásbeli dokumentumok elkészítése a törvényi 

előírásoknak megfelelően. 

16. A konduktív nevelés megkezdése. 

 

Bekerülés: 

1. szakértői javaslat alapján, 

2. spontán jelentkezés, 

3. konduktív szűrésből, 

4. konduktív hálózatból, 

5. szakorvosi, háziorvosi javaslat alapján, 

6. védőnői javaslat alapján, 

7. egészségügyi és pedagógiai intézményekből, 
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8. gyermekvédelmi intézményből 

 

Továbblépés: 

1. Korai egyéni és csoportos foglalkozás,  

2. Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport,  

3. SE-PA Gyakorló Óvodája, 

4. normál vagy speciális bölcsőde,  

5. normál vagy speciális óvoda,  

6. társintézmények (korai fejlesztő, stb.),  

7. konduktív pedagógiai hálózatba,  

8. kontroll vizsgálat 

SE PA Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységei 

 SE PA Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységei 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 

Biztosított szolgáltatás A szolgáltatás leírása 

Korai fejlesztés Baba-mamás csoportban 

ambuláns jelleggel 

Egyéni foglalkozás szülővel 1 – 1, 5 órás egy fő 

részére, egy szakember közvetlen irányítása 

mellett.  

Egyéni problémák megbeszélése, feladat 

beállítása, életvitelre vonatkozó tanácsadás. 

Csoportos foglalkozás, előírtak szerint szülők 

tanításán keresztül. 

Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport Intenzív, intervallumnevelés, csoportos 

foglalkozás, szülővel együtt bejáró és bentlakó 

formában 

2 – 3 hetes foglalkoztatás 

Étkeztetés Mamás csoport étkezése költségtérítéses. 

A csoportos foglalkozás keretében kötelező az 

ebéd igénybevétele a gyermek számára, mivel az 

étkezés/önellátási teendők tanulása/tanítása 
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szerves része az általunk meghirdetett 

programnak. 

 

Egyéni fejlesztés, tanácsadás  

A mozgásfejlődésben eltérést mutató csecsemők és kisgyermekek korai konduktív fejlesztése 

ambuláns, egyéni konduktív tanácsadás formájában, a felismeréstől, illetve a bekerüléstől 3 (5) 

éves korig, a törvényi előírásoknak megfelelő rendszerességgel és előírt óraszámban.  

- A konduktív nevelés a szülők és a családok tanításával, együttműködésével történik, 

amelynek fontos eleme az aktív napirend kialakítása, a tanultak otthoni alkalmazása.  

- Feladata a csoportos foglalkoztatás előkészítése, illetve azon csecsemők, kisgyermekek 

egyéni foglalkoztatása, akik csoportba nem illeszthetők be. 

 

Bekerülés: 

1. első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

2. szűrésből: szakértői véleménnyel, 

3. közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

4. konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 

1. korai fejlesztés csoportos foglalkozás, 

2. bentlakó mamás csoport, 

3. SE PA Gyakorló Óvodája, 

4. normál vagy speciális bölcsőde, 

5. normál vagy speciális óvoda, 

6. társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

7. konduktív hálózatba, 

8. otthonába. 

Elbocsátás után utánkövetést, egyéni kontrollt biztosítunk. Állapotromlás vagy probléma esetén 

lehetőség van beavatkozásra, ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra. 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás csoportos formában 
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- 1,5 órás ambuláns csoportos foglalkozás kb. 3 éves korig, többségében budapesti és 

Budapest környéki- csecsemőkkel, kisgyermekekkel. 

- Mozgásfejlődésében eltérést mutató, illetve központi idegrendszeri sérült gyermekek 

komplex konduktív nevelése a szülők tanításán keresztül, a családok együttműködésével, 

korspecifikus igényeknek megfelelően történik. 

- Állapottól és életkortól függően kezdő, mini haladó, járó és óvodai életre előkészítő 

programok működnek. 

- A terület feladata a gyermekek SE PA Gyakorló Óvodára való felkészítése, valamint a 

bölcsődei, óvodai integrációra történő felkészítés 

Bekerülés: 

1. első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

2. konduktív szűrésből: szakértői véleménnyel,  

3. közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

4. egyéni tanácsadásról, 

5. Bentlakó és Bejáró Mamás csoportból, 

6. egyéni fejlesztésről 

7. konduktív hálózatból. 

 

Továbblépés: 

1. Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport, 

2. utánkövetés, kontroll 

3. SE PA Gyakorló Óvodája, 

4. normál vagy speciális bölcsőde, 

5. normál vagy speciális óvoda, 

6. társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

7. konduktív hálózatba, 

8. otthonába. 

 

Bentlakó és Bejáró Mamás csoportos foglalkozás 
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7a)13 Intenzív ellátás a gyermek – a szülő gondozásba történő aktív bevonásával 

megvalósított – összefüggő, bentlakásos korai fejlesztése és gondozása, amelynek időtartama 

legalább egy, legfeljebb három hét. A (6) bekezdésben meghatározott időkeret teljesítése 

szempontjából egy hét intenzív ellátás hat hét általános szabályok szerinti fejlesztésnek felel 

meg. A bentlakás feltételeit a gyermek és a szülő számára az intenzív ellátást végző intézmény 

biztosítja. 

 

- 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

- 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra 

 

Egész napos formában működő, hetes bentlakást biztosító csoportos komplex konduktív 

foglalkoztatási forma, sajátos nevelési igényű, központi idegrendszeri sérült gyermekek és 

szüleik számára. 

A terület kb. 18 hónapos kortól 6 éves korig fogadja a gyermekeket, jellemzően 3 hetes 

intervallumokban. 

- A fejlesztés csoportokban történik a konduktív pedagógia alapelvei szerint a szülők 

tanításával. 

- A konduktorok által megkezdett fejlesztés otthoni alkalmazásához szükséges ismeretek 

gyakorlati átadása, az otthoni fejlesztő munka irányítása, a szülők folyamatos tanítása, 

információkkal és tanácsokkal való ellátása. 

- Feladata a bentlakó, szegregált, vagy nyilvános óvodára való felkészítés, a zökkenőmentes 

átmenet biztosítása, a beilleszkedés segítése. 

Elbocsátás után biztosítjuk a gyermekek utánkövetését, kontroll vizsgálatát.  Állapotromlás 

vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, ismételt intenzív konduktív 

foglalkoztatásra. 

 

9. 1. 1. 2. Konduktív pedagógiai ellátás, utánkövetés 

 

27. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a 

központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív 

pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy 

egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.332963#foot13
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(2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak 

szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. 

(3) A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. 

(4) A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. A 

konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, 

fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai 

neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. 

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak  szerint 

lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak 

megvalósításában a szülő közreműködhet. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez 

igazodik és év közben is megkezdhető. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat területére szakértői javaslatot a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, 

Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye tehet. A területen konduktív pedagógiai ellátásban részesülhetnek az integráltan 

élő központi idegrendszeri mozgássérültek, a sajátos nevelési igényű egyéb kategóriáiba tartozó 

gyermekek, akiknél a vezető diagnózisuk mellett mozgásfejlesztésük indokolt. A Tagintézmény 

szakvéleményében intézményünk szakszolgálatára delegálhatja a gyermeket amennyiben 

mozgásfejlesztését a konduktív pedagógia módszerével látja biztosítottnak 
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Konduktív pedagógiai ellátás 

Biztosított szolgáltatás A szolgáltatás leírása 

Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálat, 

Tanácsadás a Konduktív Pedagógiai Ellátás 

területén 

 

Különböző életkorú és súlyosságú mozgássérült 

gyermekek komplex vizsgálatával a konduktív 

ellátás szükségességének megállapítása, illetve a 

vizsgálat alapján javaslattétel a konduktív 

ellátására, az ellátás módjára, formájára és 

helyére. 

 

Utánkövetés, egyéni foglalkozás, kontroll 1,5 órás, problémafókuszú tanácsadás, aktuális 

állapot felmérése, továbbvitel a feladatokban 

 

Utánkövetés, kontroll célja 

A konduktív nevelés eredményeinek megőrzése, a gyermekek, fiatalok sikeres társadalmi 

integrációjának, önálló életvitelük segítése. 

Bekerülés: 

1. első konduktív vizsgálatról, 

2. közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye, 

3. a Pető András Kar bármely gyakorló területéről, 

4. konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 

1. a gyermek,/fiatal állapotának, életkorának megfelelő intézményekbe (normál vagy 

speciális oktatási, egészségügyi intézmények, munkahelyek), 

2. állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, ismételt intenzív 

konduktív foglalkoztatásra. 

Feladata 

- Az életút követése, mely mind az egyén, mind pedig a nevelői tevékenység szempontjából 

egyaránt jelentős. Individuálisan lehetőséget ad a beavatkozásra, ugyanakkor a pedagógiai 

tevékenység számára jelentős információkat szolgáltat a nevelés hatékonyságáról.  
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- Az intézményekkel való kapcsolattartás a gyermekek sikeres integrációja érdekében, a 

pedagógusok segítése. 

- A szülők segítése, a család tanítása annak érdekében, hogy gyermekeik fejlődésében 

aktívan részt vegyenek. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztése a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye szakértői javaslata alapján a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. 

- Esetenként bentlakó csoportra való felkészítés. 

- Utógondozott fiatalok részére önismereti, személyiségfejlesztési célú mentálhigiénés 

csoportfoglalkozások szervezése és vezetése. 

- Tanévenként különböző korosztályok szűrése az éves tervnek megfelelően. 

 

9. 1. 1. 3. Nevelési tanácsadás 

 

24. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás feladata: 

a)56 a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív 

viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban 

részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, 

b) az Intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében ellátásban részesülők esetében 

segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és 

oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, 

fejlődésének üteme indokolja, 

d) a prevenciós tevékenység keretében 

da) együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési 

időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosíthat, 

 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben pedagógiai, pszichológiai 

támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család 

nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási 

intézmények és a család kapcsolattartását. 

 

A hozzánk forduló vagy irányított kliensek részére nyújtott speciális szolgáltatás, konduktív 

pedagógiai jellegű gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás. Tevékenységeinket 

együttműködve végezzük a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.332963#foot56
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Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményével, és az SE 

Pető András Kar gyakorló intézményeiben foglalkoztatott konduktoraival. 

A szolgáltatás elemei: 

 védőnői, gyermekorvosi team tagjaként korai intervenció, pszichoszomatikus 

fejlődésre, család támogatására  vonatkozó komplex tanácsadás  

 a konduktív pedagógiai nevelési rendszerben foglalkoztatott gyermekek komplex 

szomatikus, mentális, szociális érettségére vonatkozóan szakvélemény készítése, 

 nevelési, érzelmi problémák esetén terápiás javaslat, 

 kapcsolatteremtési nehézségeknél segítő beavatkozás, 

 speciális pedagógiai fejlesztés szervezése, 

 dokumentáció vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően, 

 viselkedési tanácsadás döntési helyzetekben a szülők, családok részére, 

 pszichológus, mentálhigiénés szakember nevelésre, fejlesztésre vonatkozó támogató 

tanácsadási tevékenysége 

Feladata 

 A konduktív nevelési tanácsadáshoz, és a nevelési tanácsadás általánosan meghatározott 

feladataihoz illeszkedően a gyermekek fejlődését segítő ellátás, amely magában foglalja 

az okfeltárás, diagnosztika, nevelési tanácsadás és pszichoterápia bizonyos területeit. 

 Célja és feladata a beilleszkedési zavarokkal és magatartási rendellenességgel (pl. 

megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, szorongás, nyugtalanság, 

pszichoszomatikus tünetek, agresszió, kapcsolati problémák stb.) illetve tanulási 

nehézségekkel (amikor a gyermek tanulmányi teljesítménye a képességei alatt marad), 

küzdő központi idegrendszeri sérült gyermekek problémáinak feltárása, (szakvélemény 

készítése), nevelési célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 

 Az ellátandó feladatok az intézményi- és családi beilleszkedési zavar, az 

alkalmazkodási- viselkedési és teljesítményzavar, valamint az érzelmi- szociális 

fejlődés nehézségeinek megelőzése, korai felismerése és rendezése érdekében 

történnek. A központi idegrendszeri sérült gyermekek állapotából és az ellátás 

specifikumából eredően az ellátás igénye több területen jelentkezik és kiegészítője 

és/vagy előfeltétele a konduktív pedagógiai munkának. 

Ennek keretében: 

 konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, vizsgálat, 
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 igény esetén szakvélemény készítése az intézményekben történő foglalkozáshoz, 

felzárkóztatáshoz, fejlesztéshez, 

 pszichológiai nevelési és viselkedési tanácsadás és gondozás  

 konduktív pedagógiai tanácsadás és gondozás, 

 a problémához illeszkedő pszichoterápiára történő javaslat (dinamikus terápia, 

személyközpontú játékterápia, viselkedés és kognitív terápia, pszicho dráma, 

művészetterápia,) területre történő irányítással, 

 családkonzultáció, szükség esetén rövid idejű dinamikus családterápia 

Pedagógiai programunkhoz részletes protokoll tartozik, amely tartalmazza az összes 

szakszolgálati tevékenységünk részletes leírását és követhető menetét. 
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1. Utazó Konduktori Szolgálat működtetése 

10. 1 Bevezetés 

Az integráló nevelés szükségességét és lehetőségét dr. Pető András a maga korában úttörő 

gondolatként ismerte fel, már 1950-ben első Intézményében nevelési célként fogalmazta meg 

és szervezte ennek gyakorlati megvalósítását. Kezdettől fogva hangsúlyozta e probléma 

megoldásának társadalmi jelentőségét, célja volt a mozgássérültek társadalomba való 

beillesztése, melyet magas színvonalon kívánt létrehozni. 

„ A konduktív pedagógia célja a rábízott gyermek vagy felnőtt motorikus diszfunkciójának teljes 

felszámolása, amely cél csak akkor érhető el, ha az orthomotorikussá nevelés, az önellátásra, 

a beszédre, az iskolára, az érzékszervek esetleges diszfunkciójára is kiterjed. 

A konduktív mozgáspedagógia célja, hogy a rábízott gyermeket minden tekintetben megfelelő 

eredménnyel tudja az óvodába illetve az általános iskolába átadni, hogy a többi gyermek között 

nem tűnik fel, hanem esetleg jó eredménnyel ki is válik.”3 

A területen dolgozó konduktorok és társszakemberek tapasztalatai, elért eredményei komoly 

segítséget nyújtanak az integráló nevelés gyakorlati megvalósításához. 

Intézményünk a gyermekek eredményes integrációja érdekében évtizedek óta széles 

kapcsolatrendszert épített ki különböző társintézményekkel. Az integrációra való felkészítés 

után a gyermekek elbocsátását alapos előkészítő munka előzi meg. 

Tájékozódunk az intézmények fogadókészségéről, kapcsolatot alakítunk ki a leendő 

pedagógusokkal. Az elbocsátás után is nyomon követjük a gyermekek, fiatalok fejlődését, 

óvodai, iskolai, társadalmi integrációját. 

Hosszú évek óta tapasztaljuk, hogy a többségi óvodák, iskolák pedagógusai segítséget 

igényelnek a sérült gyermekek ellátásában. 

Az együttes nevelés nem csak a sérült ember számára kedvező, megfelelő feltételek mellett, 

hanem a többségi iskolába járó gyermekeknek is. Ennek oka, hogy a tanulók együttes nevelése 

megsokszorozza a szociális kölcsönhatásokat és az együttműködés új formáinak elsajátításával 

új morális értékek kialakulásának színtere lehet. 

A szervezett segítségnyújtás érdekében fontosnak tartjuk az utazó tanári (konduktori) 

tevékenység működtetését, amellyel még hatékonyabban segíthetjük a gyermekek, fiatalok 

beilleszkedését, a pedagógusok munkáját. Az utazó szolgáltatás jelentősége, hogy helyben 

nyújt segítséget, a gyermeket saját környezetében segíti abban, hogy adaptálja mindazt, amit a 

konduktív nevelés során megtanult. 

                                                
3Hári Mária: Bevezető a konduktív mozgáspedagógiába, MPANNI, Budapest, 1998. 
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10. 2. Az Utazó Konduktori Szolgálat működtetésének célja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerint utazótanári 

(konduktori) ellátás biztosítása által a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és inkluzív 

óvodai-iskolai neveléséhez szakmai segítség nyújtása. 

Az Nkt. 47. § (1.) pontjának rendelkezése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 

tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelően pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.   

 

Azon intézményekben, ahol a területi ellátás nem biztosított, a sikeres integráció érdekében 

célunk a szolgáltatás feltételeinek megteremtése, miközben a (re)habilitáció mellett kiemelt 

figyelmet fordítunk  a társadalmi szokásrend és norma kialakítására. 

 

10. 3. Az Utazó Konduktori Szolgálat működtetésének feladata 

- A Pető Intézményből elbocsátott gyermekek integrációjában való közreműködés a 

gyermek lakóhelyén vagy egyéb társintézményekben, a befogadó intézmények 

szakembereivel együttműködésben. 

- Integrációs pedagógiai rendszerben (IPR) a gyermek szakértői véleményben 

megfogalmazott speciális ellátásának biztosítása - szoros együttműködésben - a 

befogadó intézmény pedagógusaival, a társszakmákkal és a gyermek családjával.  

- A sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermek fejlesztése. 

- A gyermek állapotának felmérése, megfigyelése, státusának elkészítése. 

- A gyermek fejlesztésére irányuló komplex program összeállítása. 

- A segédeszközökre javaslat, használatának betanítása és használatának 

figyelemmel kísérése. 

- A fejlődés mérése, értékelése – szükség esetén korrekció. 

- A sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermekkel kapcsolatban álló személyeknek 

folyamatos konzultáció biztosítása 

- Szülői kapcsolattartás formájának kialakítása. 

- Szakorvosi – gyermekorvosi, intézményi gyermekgyógyászi-védőnői konzultáció. 
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- Intézményvezetővel kapcsolattartás – folyamatos egyeztetés, konzultáció. 

- A gyermekkel az intézményen kívül és belül foglalkozó más szakemberekkel 

konzultáció. 

- Óvodásokkal, iskolástársakkal és szüleikkel beszélgetés (szülői értekezletek tartása 

- Szükség esetén segédeszköz-készítő cégekkel és segédeszköz-készítőkkel 

párbeszéd. 

- Az adott intézmény szervezetének, az óvodai csoport, iskolai osztály működésének 

segítése. 

- Az óvodai csoportalkotás és az iskolai osztály kialakításának segítése. 

- A helyszín megválasztása és akadálymentesítése. 

- Csoportban és egyénileg megvalósítható fejlesztések egymást erősítő szerepének, a 

differenciálás fontosságának tudatosítása: 

- az egyén saját elvárásainak megfelelő életminőség kialakítása, 

- intézményen belüli közlekedés kialakítása, 

- az önellátási feladatok tanítása, 

- játék és szabadidős tevékenységének segítése, 

- az óvodai, iskolai program lebontása a sérült gyermek számára. 

- A konduktív nevelés külső intézményben használható eszközeinek beszerzése és 

bővítése, használatának tanulása. 

- Törvényes és jogszerű működés és feladatellátás segítése. 

- Dokumentálás és tanácsadás az intézmény dokumentumainak korrekciójára. 

- Igény esetén az utazókonduktori ellátás az intézményi szaktanácsadást is magába 

foglalhatja. 

- Javaslattétel az ellátáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez. 

- Közreműködés a tárgyi feltételek megteremtésében. 

10. 4. Az Utazó Konduktori Szolgálat működtetése 

Az ellátás történhet az óvodai neveléshez, az iskolai neveléshez – oktatáshoz kapcsolódóan 

vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében.  

A szolgáltatás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

Az utazótanár (konduktor) a megállapodásban foglaltak szerint végzi munkáját, melynek 

formái: 

- Az utazótanár (konduktor) munkaidejében látja el a feladatot. 
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- Az utazótanár (konduktor) munkaidején kívül, megbízási szerződés alapján térítés 

ellenében láthatja el a feladatot. 

- Az utazótanár (konduktor) egyéni vállalkozói státuszban köt szerződést az 

Intézménnyel. 

- A külső helyszínen nyújtott szolgáltatás tartalmát a felkérő Klebersberg 

Intézményfenntartó Központtal vagy a köznevelési intézménnyel kötött megállapodás 

rögzíti. 

10. 5. Az utazó-szakember által nyújtott ellátás tartalma 

A fejlesztés komplex, tevékenységhez kötött, melynek középpontjában az alapvető képességek 

és készségek fejlesztése áll. A mozgásfejlesztés, a korrekció, a (re) habilitáció keretén belül 

kiemelt figyelmet fordítunk a széles körű tapasztalatszerzésre, a gyakorlásra, a változatos 

szituációk és feladatok megélésére. 

A konduktív nevelési program tartalmazza mindazokat a pedagógiai eljárásokat, melyek 

segítségével sikeres lehet az ellátott személy tevékenysége, cselekvése. 

Tartalmazza a hosszú- és rövidtávú célokat, a célok elérését segítő feladatokat, feladatsorokat, 

a sikeres megoldásokat segítő eljárásokat. 

A program szerkesztésénél figyelembe vesszük az életkort, az ebből eredő biológiai és 

társadalmi elvárásokat, a sérülésből eredő tünetegyüttest, az egyén motiváltságát. Kialakítjuk a 

cselekvéses alkalmazkodást, mely átfogja a gyermek teljes napi tevékenységét, minden 

megnyilvánulását, élethelyzetét. 

 

10. 6. Szakmai és szakmaközi kommunikáció 

Az utazótanár (konduktor) a szolgáltatás hatékonysága és színvonalas szakmai munkájának 

megvalósulása érdekében, Intézményen belül és kívül széleskörű kapcsolatrendszert működtet. 

Ennek érdekében törekszik a megfelelő kommunikációra, a kapcsolatrendszer által létrejött 

szakmai érdeklődés fenntartására, az interperszonális kapcsolatok során megteremtett partneri 

együttműködés ápolására. A szolgáltatás során kialakult külső kapcsolatrendszerét a konduktori 

hálózat, iskolák, óvodák, korai fejlesztő központok, nevelési tanácsadók, pedagógiai 

Intézmények, gyermekjóléti szolgálatot ellátó intézmények, egészségügyi intézmények, 

védőnők hálózata, segédeszközgyártók és forgalmazók képviselői alkotják. 
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2. Külső kapcsolatok rendszere 

11. 1. Együttműködés közoktatási és nem nevelési-oktatási intézményekkel 

 Konduktív hálózat. 

 Koraszülött- és újszülött kórházi osztályok és egyéb egészségügyi intézmények. 

 Korai fejlesztő központok. 

 Nevelési tanácsadók. 

 Pályaválasztási tanácsadók. 

 Mozgássérült szervezetek és társaságok. 

 Önkormányzatok. 

 Pedagógiai intézmények. 

 Speciális és normál bölcsődék, óvodák és iskolák. 

 Segédeszközgyártók és forgalmazók. 

11. 2. Az önkéntes közösségi szolgálatot teljesítő diákok fogadása a konduktív nevelés 

rendszerében 

Az ezredforduló óta a közoktatási rendszerben egyre nagyobb hangsúlyt kap a sérültekkel 

kapcsolatos szemléletmód váltás, a „másság” elfogadása. Minden embernek joga van ahhoz, 

hogy másságával együtt teljes értékűként fogadják el. Magyarországon nagyon sok pedagógus 

van, aki vallja az élet tiszteletének elvét, amely nem tesz különbséget emberi életek között. 

Valljuk, hogy mindnyájunknak megadatott megszüntetni valami keveset a sérült emberek 

kiszolgáltatottságából. 

Tudjuk az integrációs felkészítésben részt vevő sérült vagy ép mozgású gyermekek, tanulók 

együttnevelésének során szerzett tapasztalatainkból, hogy mindenkinek megvan a maga helye, 

szerepe, egyéni képessége ahhoz, hogy tegyen valamit a másikért. 

Meggyőződésünk, hogy a társadalom csak akkor válik befogadóvá, ha a szociális tanulás már 

gyermekkorban elkezdődik, ezért az esélyegyenlőség felé fontos lépcsőfoknak tartjuk, hogy 

lehetőséget biztosítunk közösségi szolgálatos diákok fogadására. 

Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: Módszertani 

Intézmény), mint fogadó intézmény, közösségi szolgálatának programja tartalmazza a fogadó 

intézmény és a középiskola felkészülését a közösségi szolgálat bevezetésére, a bevezetéshez 

szükséges feladatokat, a szolgálat teljesítésének irányításához nélkülözhetetlen 

tevékenységeket, a program lebonyolítását, a diákok teljesítésének dokumentálását, a program 

eredményességének elemzését és kiértékelését, valamint a program zárását. 
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Jogszabályi háttér 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (…) szociális, 

környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek 

között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és 

annak pedagógiai feldolgozása". 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

04.) Kormányrendeletet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet 
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12. 2. 1. A közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó SE PA EKPMI célja 

 Megismertetni a diákokkal náluk elesettebb, szegényebb, betegebb, rászorultabb 

gyermekeket, akik igen nehéz körülmények között is tisztességgel élnek. Átéreztetni, 

hogy a segítségnyújtás – legyen az bármilyen apróság – mekkora jelentőséggel bír 

elesettebb embertársaik szemében. 

 Lehetőséget biztosítani a diákoknak, az együtt végzett tevékenységek, programok során, 

hogy minél mélyebben megismerjék és megértsék a mozgássérült tanulók múltját, 

jelenét, élethelyzetét, gondolatait és érzéseit. 

 Fejleszteni a közösségi szolgálatos tanulók szociális kulcskompetenciáit. A diákok a 

konduktív, illetve iskolai csoportokkal megismerkedve szerezzenek tapasztalatot arról, 

hogy a sérült emberekkel is találhatnak közös pontokat, sőt a körülöttük lévő szűkebb 

és tágabb környezethez is van közük. 

 Tudatosítani az emberek közötti különbségeket és azonosságokat, vállalni saját 

„másságunkat". Saját azonosságukra és különbözőségükre ráismerve megalapozható a 

sérült emberek iránti nyitottság, a másság elfogadása. 

 Felhívni a figyelmet a címkézéssel kapcsolatos problémákra, megtapasztaltatni a 

stigmatizáltsággal járó kellemetlen, rossz, bénító érzéseket. 

 Segíteni a közösségi szolgálatot teljesítő tanulókat abban a folyamatban, amely során 

művelt és felelős emberré, szabad és gazdag személyiséggé, tisztességes, emberséges, 

alkotásra és boldogságra képes felnőtté válhatnak. 

 Kidolgozni az ifjúságsegítő-képzéshez kapcsolódó önkéntes (tapasztalati tanuláshoz 

köthető) képzési tematikát. A Pető András Kar rendelkezik akkreditált felsőfokú 

szakképzéssel, amely ifjúságsegítő szakképesítést ad. A képzés célja olyan szakemberek 

képzése, akik - a tágan értelmezett kultúra eredményeinek birtokában - felkészültek az 

összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, 

érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturális) 

problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos 

közösségek fejlesztésére.  

12. 2. 2. A közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó SE PA EKPMI feladata 

 A diákok tapasztalatszerzésének biztosítása azzal kapcsolatban, hogy egyénként miben 

vagyunk hasonlóak a többiekhez, illetve milyen csak ránk jellemző vonásokkal 

rendelkezünk. 
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 A magatartás különböző formáinak tudatosítása, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok 

értelmezése, az ide vonatkozó személyes élmények felszínre hozása, elemzése. 

Megvitatható kérdések: 

a. Milyen előnyök származnak abból, ha valaki semmivel sem tűnik ki a többiek közül, hanem 

teljesen beleolvad az adott csoportba? Milyen hátrányai vannak ugyanennek? 

b. Mi a jó és mi a rossz abban, ha valaki erősen különbözik a többiektől? 

c. Ki milyen csoporthoz tartozik? Örül ennek a csoporthoz tartozásnak? Miért? 

d. Milyen jelentősége van az egyes gyermekek számára az osztályközösségnek? Vannak-e 

olyan kortárscsoportok, amelyek fontosabbak az egyes gyermekek számára, mint az adott 

osztály? Miért? 

e. Mi jellemzi az előítéletes viselkedést? Hogyan lehetne enyhíteni, illetve megszüntetni az 

adott előítéletet? Előfordul-e, hogy anélkül, hogy egyáltalán ismernék a másikat, a felnőttek 

és a gyermekek jónak, rossznak, parancsolgatónak, kedvesnek vagy gonosznak címkézik 

egymást? Előfordult-e már valakivel, hogy neki nem tetsző módon bélyegezték meg? Mit 

érzett, mit tett? Sikerült-e megszabadulni ettől a stigmától? Hogyan? 

12. 2. 3. A diákok kompetenciájának fejlesztése a SE PA EKPMI-ben végezhető 

közösségi szolgálat során 

Kompetencia A diákok legyenek képesek: 

Kritikus 

gondolkodás 

 jól megfigyelni, érvek mentén mérlegelni, a környezetet ellenőrizni, 

következtetéseket levonni, önmagukat ellenőrizni, 

Érzelmi 

intelligencia 

 saját maguk és mozgássérült társaik érzelmeinek érzékelésére, 

kezelésére és pozitív befolyásolására, 

Önbizalom  szokatlan, ismeretlen környezetben és szituációban mértékletesen 

erősnek, határozottnak és bátornak lenni, elűzni a kétségeiket, 

félelmeiket és a kishitűségüket, 

Felelősségvállalás  felelősséget vállalni önmagukért, a tetteikért és a döntéseikért, 

Felelős 

döntéshozatal 

 reálisan, érzelmi elfogultság nélkül átlátni helyzeteket, eseményeket, 

tisztán látni célokat és szándékokat, gondosan áttekinteni alternatívákat 

és következményeket, koncentrálni a döntés megvalósítására, 

Szociális 

érzékenység, 

társadalmi 

felelősségvállalás 

 megtanulni a mozgássérült gyermekekkel való együttélési kultúrát, 

amely nem karitativitást, leereszkedő jótékonykodást jelent, hanem 

odafordulást, empátiát, segítségadást, gondoskodást, elfogadást, 
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mintaadást (magatartási- és viselkedési szabályok közvetítését, kialakult 

szokásrendszer formálását) és önzetlenséget, 

Kommunikációs 

készség 

 a mozgássérült gyermekekre, az önkéntes társakra, a hallgatókra, a 

szakemberekre odafigyelni, őket meghallgatni, a hallott információkat 

összefoglalni, tömöríteni és átadni, 

 a mozgássérült gyermekek nem verbális kommunikációjának (tekintet, 

mimika, hangadás, gesztus, testtartás, térközszabályozás) megértése, 

Együttműködés  együtt tevékenykedni a közös célok elérésében (tudás megosztásával, 

tanulással és a közös megegyezés fejlődésével) a mozgássérült, 

tanulásban akadályozott, esetleg viselkedészavarral küzdő, 

gyermekekkel, a diáktársakkal, a szakemberekkel és a hallgatókkal, 

Empátia  nyitottsággal, szeretettel közeledve beleélni magukat a mozgássérült 

gyermekek lelkiállapotába, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek érzésein, élményein keresztül 

értékelni a helyzetüket, megérteni a szükségleteiket, megismerni a 

kommunikációs mintáikat ahhoz, hogy a mozgássérült gyermekek is 

megértsék és megismerhessék őket, 

Konfliktuskezelés  a mozgássérült gyermekekkel közösen jó megoldásokat találni olyan 

ütközésekkor, amelyek mögött igényeik, szándékaik, vágyaik, 

törekvéseik, érdekeik, szükségleteik, nézeteik, véleményeik, értékeik 

szembenállása húzódik meg, 

Problémamegoldás  a megoldandó feladatot megérteni (szükség esetén a problémát 

újrafogalmazni), tervet készíteni, megoldási javaslat kidolgozni, a 

megoldási lehetőségeket szűkíteni, azok alkalmasságát mérlegelni, a 

lépések sorrendjét kidolgozni, a feladatot ténylegesen megoldani, az 

eredményt felülvizsgálni, ellenőrizni, 

 sikertelen próbálkozás esetén a gondolkodási sort megismételni, 

 öntevékenyen szervezni, intézkedni, saját cselekvési határaikat 

felismerni és betartani, önállóan cselekedni a lehetőségeken belül, 

 a megfelelő cselekvés szükségességét felismerni, és azt elvégezni. 
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1. számú melléklet 

A Pető módszer – a konduktív nevelés – a konduktív pedagógia létrejöttének története 

1. A módszer kialakulásának története 

Dr. Pető András orvos 1916-ban, Bécsben (Wien, Ausztria) szerezte diplomáját és 1938-ig, 

mint orvos Ausztriában tevékenykedett különböző gyógyintézetekben – beosztott orvosként, 

majd vezető orvosként. 

Hosszú időn át foglalkozott a gyógyítás részeként a mozgásterápia kialakításával és 

módszerének alkalmazásával (tüdőbetegségek, reuma, poliomyelitis, neuralgiák, keringési 

zavarok stb. terén), 1938-tól Budapesten működött. 

A II. világháború után ismertségének köszönhetően felkérték mozgássérültek kezelésére, majd 

eredményeinek hatására 1947. október 7-én hivatalosan megbízták a budapesti 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Mozgásterápiai Tanszékének kialakításával és 

vezetésével, valamint egyidejűleg a Gyógypedagógiai Nevelőintézet Mozgásterápiai 

osztályának vezetésével. 

Ebből az osztályból alakult ki először a Pestalozzi Ambulancia, majd az önálló Országos 

Mozgásterápiai Intézet, amelynek igazgató főorvosává nevezték ki 1950. február 23-án. Pető 

András 1950. november 8-án kelt önéletrajzában írja – a konduktív mozgásterápia kifejezetten 

pedagógiai módszer, (Pető Archívum, Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont) – ennek 

megfelelő szellemben fokozatosan teremti meg a módszer oktatását és gyakorlati alkalmazását 

– egy tanszék és egy állami intézmény keretében. 

Ez az Intézmény fejlődik tovább a Pető András Főiskolává, ahol kialakul jelenlegi szervezeti 

struktúrája, mely két nagy részre tagozódik – a szakemberképzésre és a gyakorló területre, 

amely három köznevelési intézményből és egyéb finanszírozású konduktív nevelési szervezeti 

egységekből áll. 

1. A módszer fogalmi meghatározása 

A Pető módszer (a konduktív nevelés, a konduktív pedagógia), Pető András orvosprofesszor 

által, a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérültté vált gyermekek és 

felnőttek helyreállítására kialakított nevelési rendszer, amelyet a világon először 

Magyarországon, Budapesten - a róla elnevezett - Intézményben oktattak és alkalmaztak. 
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2. A módszer lényege 

A konduktív nevelés (a latin conducere = összegyűjt, valahová elvezet szóból) létrejöttét és 

fejlesztését tekintve magyar nevelési rendszer, amelyet Pető András orvosprofesszor dolgozott 

ki a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültté vált gyermekek és felnőttek 

(re)habilitálására. A rendszert a világon elsőként a később róla elnevezett budapesti Intézmény 

főiskoláján és gyakorló Intézményében alkalmazták és oktatták. 

A konduktív nevelés eredményesen képes befolyásolni a cerebralparetikus csecsemők, 

gyermekek és felnőttek tanulási folyamatát. A konduktív nevelési folyamat különlegesen 

szerkesztett, lépcsőzetesen épülő, minőségében állandóan bővülő tanulási program, amely 

célképzésre, aktivitásra, tanulásra készteti a gyermeket, a felnőttet. 

Pető professzor már az ötvenes években feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy a mozgássérült 

gyermekek is önálló, kreatív és aktív személyiséggé váljanak. Ő volt az, aki az aktív tanulásról 

és a személyiség középpontba állításáról szóló tanítást a mozgássérültek (re) habilitációjára és 

a mozgások illetve tevékenységek tanulására is vonatkoztatta. 

Abban az időben csak kevesen fogadták el azt az alapeszmét, a Pető professzor által kidolgozott 

konduktív pedagógia alapelvét, miszerint az elsődleges cél nem a mozgás vagy funkció tisztán 

biológiai javítása, hanem az egész személyiség és az önmegvalósítás segítése és fejlesztése. Az 

akkori, hagyományos felfogás szerint az idegrendszer visszafordíthatatlan sérüléseiből eredő 

fogyatékosságokat maradandónak tekintették. 

Több évtizede már, hogy a konduktív nevelés új utat nyitott a központi idegrendszer sérülése 

következtében mozgássérültté vált gyermekek és felnőttek (re) habilitációjában. 
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2. számú melléklet 

A konduktív nevelés célja 

1. A koordináció kialakítása 

A célok elérése érdekében végrehajtott cselekvéshez szükség van az idegrendszer szervező 

működésére, az új koordinációk kialakulására, az egész személyiség harmonikus működésére. 

Elengedhetetlen a megtanult működések reproduktív és alkotó jellegű alkalmazása. Szükség 

van a rendszerezés, rögzítés mozzanatára, amely lehetővé teszi a funkciók magasabb szintű 

integrációját. 

„Mozgásainknak sajátos ritmusa van. A mozdulatainknak, mint harmonikus egésznek 

megfelelő ritmusban kell zajlania ahhoz, hogy fejlett mozgásról beszélhessünk. A mozgás 

jellegzetes kinetikus melódiája a mozgásfejlődés során alakul ki. A központi idegrendszer 

sérülésekor a kinetikus melódia súlyosan érintett, diszfunkció alakul ki. A mozgásnak, mint 

egésznek a ritmusa megtörik, folyamatossága, harmóniája elvész, minden aktivitás az egyes 

akciók sorozatává válik, nincs kapcsolat a szeparált elemek között. Emiatt szükséges lehet egy-

egy feladat részekre bontása, a mozgások szekvenciáinak, elemeinek és azok sorrendjének 

tanítása, de meg kell tanulni az elemek harmonikus egységgé összerendezését is. 

Az ügyes, harmonikus (koordinált) mozgás egyetlen ritmussal történik, amit egyetlen impulzus, 

nem pedig impulzusok sorozata – indít el.”4 

Intenció5. „Jelentése: általános készenlét valamilyen tevékenység megszervezésére. 

Speciálisan humán képződmény, emberi aktivitás (Dr. Hári Mária). Az akarás energiája 

erőfeszítése mellett jelentkezik egy belső ritmus, amely a cselekvés belső képe, tervezete. Az 

intencióhoz kell kapcsolódnia mindazon szervezésnek, amely egy mozgást létrehoz, vagy 

megszüntet, a felesleges mozgást elnyomja. Ez a szervezés a cselekvés fontos pozitív faktora 

anélkül, hogy tudatossá válna. Az intenció és megvalósítása azt az egységet képezi, amit meg 

akarunk tanítani. Az intenció egy előzetes formáció, amely vagy koordinációt* vagy 

diszfunkciót eredményez. A mi megfigyelésünk szerint az intenció az egyén belső, egyéni 

szerveződésének kialakítója. Az intenció olyan intellektuális, emocionális és akarati 

                                                
4   (Dr. Balogh Erzsébet, Kozma Ildikó, Ideggyógyászati Szemle 2009 62; (1-2): 12-22.) 
5 Intenció a neurológiában: a mozgás kezdeményezése, a mozgás és testtartás fenntartása, on-off szabályozás, ami lehetővé teszi a 

sorozatmozgásokat. 

*Koordináció a neurológiában: Gyors, pontos mozgásindítás (nincs tapadás, vontatottság). Pontos 

mozgásbefejezés (célba találás és megállás térben és időben). A cél eléréséhez illő gyorsulás és lassulás (az egy 

mozgáslefolyáson belül). Az egyenletes erőkifejtés. A sorozat- és alternáló mozgások szüneteinek, váltásainak 

megfelelő biztosítása. A mozgáshoz és a nyugalomhoz illő (állás, ülés, mozgások alatti rögzítés) izomtónus, és 

ez által testtartás. 
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tevékenység, amely feltétele annak, hogy az ember képes legyen valamit megtenni, hogy 

pontosan azt tegye, amit eredetileg tervezett. Ha nem kapcsolódna intencióhoz az annak 

megfelelő belső szerveződés, a cselekvés nem járna sikerrel. Minden szerveződésnek, amely 

egy mozdulat megjelenését vagy leállítását meghatározza, intencióhoz kell kapcsolódnia. Az 

ember számtalan mennyiségű funkció közül választ anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Ez a 

kiválasztás, szervezés egy időben történik az idegrendszer egész funkcionális egészében. A 

cselekvés ennek az intencióhoz kapcsolódó kiválasztásnak az eredményeként jön létre. Az 

intenciót a cselekvés, a megvalósítás szándéka, a törekvések és az azt követő cselekvés-

végrehajtás egységesen alkotják, és ez az, amit meg kell tanulni. Ha az ember megtanult egy 

cselekvést, azaz megtanulta hogyan tud elérni egy kitűzött célt, nem csupán a látható 

cselekvéssort tanulja meg, hanem a helyes intenciót is. A belső újraszerveződés egyben az 

intenció újraszerveződésé is. Ha elemezzük magát a cselekvés jelenségét, azt találjuk, hogy a 

cselekvés akkor lesz ökonomikus, harmonikus és hatékony, ha már ortofunkciósan 

megszerveződött.” 

 

2. Az ortofunkció kialakítása 

Az ortofunkció olyan pontosan szervezett működés, amelynek lényeges része az észlelés. Az 

ember úgy hajtja végre mozdulatait, hogy azok megfeleljenek az intenció által előzőleg alkotott 

belső képnek. 

Az idegrendszeri károsodás következtében létrejött fogyatékosság nem feltétlenül maradandó. 

Nevelés segítségével a koordináció előzetes kialakítása, majd annak szisztematikus 

alkalmazása képezi, hogy ami kezdetben kognitív volt, az a megszervezésében és a lefolyásában 

mindinkább automatikussá váljék. 

 

3. Az aktvitás létrehozása 

Dr. Hári Mária egyik leggyakoribb tanítása „Aki akar, aktív és célt akar elérni.” A konduktív 

pedagógia aktivitásnak tekinti az aktív részvételt, a motiváltságot, az érdeklődést is. 

A célirányos tevékenység képességének kialakítására irányulás a konduktori magatartás 

alapkérdése: elérni, hogy a gyermekek, felnőttek akarják valamely cél megvalósítását, mert az 

indíték, az intencionális aspektus fontos. 

„A célnak érzelmi jellege is van, és összetettebb is, mint egy absztrakt mozgásprobléma. 

Érzéseink és érdekeink ösztönzik cselekedeteinket, a cselekedetek visszacsatolásuk révén 

érzelmeinket alakítják és teremtik. A jó atmoszféra megteremtéséhez az eszmei, erkölcsi 
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hatások ugyanolyan lényegesek, mint a tárgyi feltételek. Az ember akkor érzi jól magát, ha azt 

teszi, ami számára megszokott és arra használja idejét, ami saját céljainak megfelel. Ez az 

ember minden attitűdjére érvényes. Minden adott cél, vagy probléma számára értelmes, érdekes 

cél kell, hogy legyen, ami vagy valós, vagy legalább szimulálja a valós helyzetet. Ezért a 

problémának olyannak kell lennie, amely az illető számára, mint cél érdekes, jelentős, 

szükséges, egyszóval vonzó. Az egyén nem a kész probléma megoldását kapja, hanem a 

konduktor rávezeti a saját megoldás megtalálásához. A konduktív nevelés eredményessége 

elsősorban az aktivitást létrehozó pedagógiai munkán múlik, nem speciális „módszerek”, 

„technikák” alkalmazásán, függetlenül attól, hogy ilyenek is vannak, és ezekre is szükség van.” 

(Dr. Balogh Erzsébet, Kozma Ildikó, Ideggyógyászati Szemle 2009 62; (1-2): 12-22.) 

El kell érni, hogy a gyermekek, felnőttek használják kreatív képességeiket, ami lényegesen több 

a puszta gyakorlásnál, ismételgetéseknél. Fontos a személy magabiztossága, önbizalma, az 

eredményességbe vetett hite. 

 

4. A komplex személyiségfejlesztés 

A konduktív pedagógia által kitűzött célok nem speciálisak, nem különböznek az egészséges 

kortársakétól, csupán a követelmények kielégítéséhez vezető adaptív-tanulási folyamat során 

meghatározott célok tekinthetők speciálisnak, abban az értelemben, hogy a problémamentesen 

működő személyiség esetében a célok spontán módon elérhetők. 

A központi idegrendszeri elváltozásoknál a (re)habilitációt tervező és végrehajtó szakemberek 

számos esetben kísérletet tesznek annak megállapítására, hogy melyik probléma az elsődleges, 

milyen jellegű és mértékű, és annak alapján állapítják meg a megoldás sorrendjét, összetevőit 

és mértékét. 

Hagyományosan a különböző készségek- és képességek fejlesztésével, az arra képzett 

szakemberek, kiváló speciális programok szerint külön-külön foglalkoznak. 

 

A koordinált működés azonban nem jön létre a legkiválóbb, de elhatárolt kezelési eljárások 

eredményeképpen. A koordinált működés alapja az idegrendszer különböző területeinek 

összműködése, ami nem valósulhat meg külön-külön gyakorlásokkal. 

Tapasztalatunk szerint az egymástól függetlenül szerzett részismereteket a mozgássérült 

önmaga nem tudja a mindennapi életben integrálni, elkülönítetten gyakorolt részfunkciókat 
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nem tud összekapcsolni. A diszfunkciósnak6, a mindennapi tevékenységek elvégzése során, 

összefüggéseket tanítunk. Az összefüggések gondos kialakítása után azokat azonnal 

tevékenységekben felhasználva megerősítjük. 

 

5. Az integráció 

A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására 

és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal - csoportban történő - együttműködést is, előkészít a 

társadalmi integrációra. 

Az integráció, a korábbi szegregáló neveléssel-oktatással szemben a sajátos nevelési igényű és 

ép gyermekek együttes nevelését jelenti. Olyanná kell tenni a befogadó közeget, hogy a sérült 

gyermek is jól tudjon benne fejlődni. A sikeres óvodai-iskolai együttnevelés biztosítja a későbbi 

zökkenőmentes beilleszkedést. A társadalom, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a 

lakóhelyi közösség megszokja a másságot, és így a későbbi befogadás magától értetődő lesz.  

Intézményünkben a képesség-kibontakoztató iskolai oktatás (a tanulmányok) befejezése előtt, 

illetve a mozgás megfelelő fejlettségi szintjének elérésénél elbocsátást előkészítő, intenzív, 

komplex programot állítunk össze. A gyermek mindenek feletti érdekét és az integrációban 

érdekelt felek véleményét figyelembe véve, a megfelelő időben integrálunk. 

A gyermek, fiatal állapotát kontrolláljuk, életútját követjük, és továbbra is ellátjuk szakmai 

tanáccsal az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai 

Szakszolgálatot Ellátó Intézményegységének a konduktív pedagógiai ellátási, utógondozási 

tevékenysége keretében. 

A Módszertani Intézménybe bekerülő gyermek elsődleges integrációja az Intézményben 

valósul meg. A család segítséget kap a gyermek helyes neveléséhez, fejlesztéséhez. Itt 

találkozik először azzal az elvárással, hogy a biológiai és társadalmi követelményeknek 

életkora szintjén meg kell felelnie. 

A mozgássérült gyermekekből álló csoport konduktív nevelése nem szegregáció, hanem 

elsődleges integráció. A harmonikusan fejlődő személyiség következő integrációja a lakóhelye 

szerinti köznevelési intézmény. 

                                                
6 Diszfunkció: a mozgásfunkciók különböző mértékű összerendezettségének zavara, amelyhez járulékos és/vagy 

társtünetek kapcsolódnak (emocionális- és magatartási zavarok, cognitiv defectusok, memóriazavarok, általános 

figyelmi és speciális tanulási nehézségek stb.). 
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A mozgássérültnek problémát jelenthet a „kinti életben” a csoportos foglalkozásokban való 

részvétel, ilyenkor egy nevelő, csak vele dolgozik, és az egyén kissé elkülönül a csoporttól. A 

gyermeket igyekeznek megóvni attól a kudarctól, hogy nem tud a többiekkel együtt haladni.  

Tapasztalatunk szerint a csoportos tanulási forma a diszfunkciósok fejlődésében éppen olyan 

szükséges tényező, mint az egészségesek nevelésében. A konduktoroknak a gyermekek, a 

felnőttek egész személyiségét érintő általános befolyása a csoporton keresztül érvényesül 

igazán, nem duálisan. A csoportos foglalkozás mind a gyermekek, mind a fiatalok, mind pedig 

a felnőttek számára fontos tanulási színtér. 
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6. A csoport: 

- az interperszonális kapcsolatok fő hordozója, biztosítja a kölcsönös 

követelménytámasztást, példaadást, értékelést és ellenőrzést. 

- szuggesztív hatással bír, elismerést nyújt, biztosítja a valahová tartozás és a védettség 

érzését, 

- kezdeményezésre, találékonyságra és tudatosságra ösztönöz, valamint fejleszti a kritikai 

érzéket, 

- mozgósító ereje irradiál az egyénekre, hangulata, élénksége, ritmusa szabályozza az 

érzelmeket, 

- motiváló eszköz, amely az egyénekre meggyőző hatással van, 

- a csoport kiváltja a gyermekek, felnőttek érdeklődését, önérvényesítési akaratát, 

becsvágyát, 

- általános indítékképző, nyugalmat sugároz, aktív közreműködést indukál, 

- fejleszti a gyermekek, felnőttek szükségletrendszerét, értékrendjét, felelősségérzetét, 

kötelességtudatát, önfegyelemét, önuralmát a tanulásában, megkönnyíti a szabad 

önkifejezést, az én fogalom, az önértékelés kialakulását, és felnőttek esetében az 

elveszett önbecsülés visszaszerzését. 

A társadalomból, a közösségből való kiemelés nem igazán célravezető. Nem helyes 

szervezetileg differenciálni azokat, akik rávezető segítség nélkül nem tudják azonnal megoldani 

feladatukat. 

 

7. A fordított integráció 

Napjaink egyik sajnálatos társadalmi jelensége volt- és sajnos ma is érzékelhető-, hogy egyre 

több gyermek rendelkezett/rendelkezik valamilyen részképesség-zavarral (beszédészlelési és 

beszédmegértési zavarral, térbeli- és síkbeli orientációs zavarral, Gestalt látás problémáival, 

figyelemzavarral, fáradékonysággal, észlelési, érzékelési, gondolkodási, és szociális 

problémákkal). 

A tanköteles kort elérve egyre több gyermekről derül ki, hogy valamilyen tanulási zavar okoz 

majd gondot iskolás évei alatt. Nehézséget jelent az alapkészségek elsajátítása, olvasási-, 

számolási-, valamint írászavaraik lesznek a nem megfelelő finommotorika miatt; vagy éppen 

mozgáskoordináció-zavar áll fenn. 

A problémák csak fokozódnak, halmozódnak az iskolás évek alatt, hátráltatják a tanulókat a 

„nagybetűs életben” való eligazodásban, boldogulásban. 
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Nap, mint nap szembesülniük kell a hátrányba kerülés jelenségével, a toleranciahiány 

életminőséget befolyásoló tényezőivel, amelyek miatt negatívan élik meg a mindennapokat. 

A fordított integrációs csoport 2004-ben alakult iskolánkban kísérleti jelleggel. Szülői 

kezdeményezésre hoztuk létre. 

A szülői megkeresés innovatív gondolatokat indított el pedagógusainkban. A több évtized alatt 

összegyűjtött tapasztalatainkat, tudásanyagot ki szerettük volna terjeszteni az ép mozgású, 

valamilyen részképesség problémával küszködő, esetleg az iskolai életre felkészületlen, de már 

tanköteles korú gyermekekre, akiknek a többségi, magas létszámú iskolákban nem minden 

feltétel adott a sikeres tanuláshoz. 

  



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 164 

Szakmai kompetenciánk alapján úgy gondoltuk, „életre hívunk” egy olyan osztályt, amelyben 

együtt neveljük az ép mozgású és az enyhe fokban mozgássérült tanulókat fordított integráció 

keretében. Lehetőséget biztosítunk egy sajátos mikroközösségben a részképesség 

egyenetlenséggel, tanulási nehézséggel, tanulási zavar veszélyeztetettséggel küzdő ép mozgású 

gyermekek számára, hogy cerebralparetikus tanulóinkkal együtt intenzív, komplex 

fejlesztéssel, differenciált oktatással behozzák lemaradásaikat és bármelyik többségi általános 

iskola megfelelő szintű évfolyamán folytathassák tanulmányaikat. 

Ahhoz, hogy egy gyermek eredményes lehessen az iskolai tanulásban, az osztályközösségben, 

megfelelő tanulási- és alkalmazkodási képességekkel kell rendelkeznie. 

Természetesen vannak korlátai az ép mozgású tanulási deficittel rendelkező és a mozgássérült 

tanulók együttnevelésének. Tapasztalataink szerint nehezen nevelhetők együtt azok a 

gyermekek, akik súlyos személyiségfejlődési problémával (neurotikus, antiszociális, 

pszichotikus fejlődésirányú), agresszív tünetekkel rendelkeznek. A súlyos viselkedészavar 

nehezíti a közösségbe való beilleszkedést, a mozgássérült gyermekekben félelmet kelt, feszes 

izomtónusukat fokozza, aktivitásukat, mozgásindítékukat csökkenti. 

Azok a mozgássérült gyermekek tudnak ebbe a csoportba jól beilleszkedni, folyamatosan 

fejlődni, akik képesek a gyors helyváltoztatásra (segédeszközzel vagy a nélkül), jól 

kommunikálnak társaikkal, önellátási tevékenységük életkori szintjük átlagától kevésbé tér el. 

Egy olyan sajátos oktatásszervezési keret létrehozása volt a célunk: 

 amely lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához, 

 amelyben minden gyermek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként 

képviselheti, kamatoztathatja, 

 amelyben a gyermekek egymást segítő közösségei születnek (tudatosan fejlesztik az 

interperszonális és csoportszociális készségeket), 

 amelyben a szülőt, a családot, mint partnert vonjuk be az iskolai folyamatokba, 

(tudatosan fejlesztjük a család, az iskola és a gyermek közötti kommunikációt), 

 amelyben tudatosan építjük ki az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére 

alkalmas együttműködő, elfogadó környezetet a „másság” elfogadásához, 

 amelyben tudatosan teremtünk lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények 

együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, 

önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek), 

 amelyben a – különféle sajátos szempontok alapján kidolgozott mérésekkel történő – 

tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze, 
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 amely csökkentett tanulólétszámmal, iskolaotthonos rendszerben működik, 

 amely készség- és képességfejlesztő programokkal, az egyéni képességek maximális 

figyelembevételével, részképesség-zavarok korrekciójával működik, 

 amely a testnevelési órák keretében tartásjavítással és hangsúlyos 

mozgáskoordináció fejlesztéssel, úszásoktatással és kiemelt szintű ének-

zenetanítással foglalkozik 
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3. számú melléklet 

A konduktív pedagógia speciális módszerei és eszközei 

1. A kondukció 

„A kondukció a tanító funkciója, az ő szisztematikus megnyilvánulása, amit hozzáad a 

tanítványa önálló, egyedi funkciójához abból a célból, hogy az idegrendszer sérült, vagy 

hiányos működése következtében szétesett funkcióknak az összerendezése megszülessen. Nem 

meghatározott, abszolút módszer, hanem mindig a tanulóhoz viszonyított; nem túlságosan 

aktív, de mindig nagyon tudatos, a működést elősegítő, beavatkozás nélkül változást előidéző, 

olyan vezetés, amely lehetőleg sem tárgyi, sem személyes segítségben nem fejeződik ki, de 

integráns része a tanítvány cselekvésének”7. 

A helyes kondukció ahhoz segít, hogy a tanulónak legyen célja, bizalmat ad és biztonságot, 

valamint minden lehetséges eszközzel biztosítja az aktivitást és az önálló célelérést. Ez az 

emberi méltóság és a személyes szabadság fontos szemlélete. 

 

2. A konduktív megfigyelés 

A konduktív megfigyelés sajátossága, hogy nem csak kutatási célból végezzük, hanem a 

pedagógiai gyakorlat szerves része. A megfigyelés a facilitációs lehetőségekkel együtt a 

kondukció lényegi eleme, a fejlesztő munka elengedhetetlen része, a nevelési gyakorlatból 

kiszakítva elveszítené a célját. A folyamatos megfigyelés lehetőséget biztosít az eredmények 

felismerése és a teljesítmények leírása mellett a továbblépések lehetőségeinek feltárására, új 

eljárások kipróbálására. Ilyen értelemben a megfigyelés tehát soha nem öncélú. 

A megfigyelés által választ kapunk a teljesítmények elérésének hogyanjára. A folyamatos 

megfigyelés által módunk van a hibák felismerésére, a korrekcióra, nevelőmunkánk 

ellenőrzésére, értékelésére. 

A megfigyelés eredményei, következtetéseink alapul szolgálnak a nevelési program 

feladatrendszerének meghatározásához, az egyén-specifikus facilitációk kidolgozásához. 

A konduktív megfigyelésre jellemző a globális szemlélet. Átfogó jelleggel vizsgáljuk az egész 

személyiséget, valamint a fejlesztési folyamat egészét. A személyiség megnyilvánulásait, a 

teljesítményeket nem kiragadva regisztráljuk. A mozgásos tevékenységek megfigyelésénél 

                                                
7 Dr. Hári Mária (szerk.): A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata. Nemzetközi Pető Intézet, Budapest 

1991. 
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figyelembe vesszük a pszichés összetevőket is. Az érdeklődés, a figyelem, az emlékezet 

nagymértékben befolyásolja a mozgások kivitelezését. A feladathoz, az elvégzendő 

tevékenységhez való viszonyulás kihat a megoldás minőségére. 

A megfigyelés szerepe feladathelyzetben és spontán megnyilvánulásoknál egyaránt jelentős. A 

különböző tevékenységek alkalmával a képességek felderítésénél mindkét szituációban történő 

megfigyelésre szükség van. A különböző szituációkban a diszfunkciósok aktivitása, hangulata 

eltérő lehet, így fontos, hogy más–más helyzetekben figyeljük meg őket. 

A feladatszituációban történő megfigyelés alkalmat ad arra, hogy a tanulási képességeket, az 

adekvát válaszadást, a reakciókat meglássuk. A tudatos feladatvégzés alatt képet kapunk 

feladattudatukról, figyelmükről, motivációs bázisukról. 

A spontán helyzetekben történő megfigyelés elsősorban abban segít, hogy megtapasztaljuk a 

diszfunkciós adaptációs képességét. 

Feladatszituáció lehet a különböző feladatsorok megoldása, a konduktor direkt utasításai, 

teljesítés az óvodai, vagy iskolai foglalkozásokon. Spontán helyzet lehet egy-egy szabadidős 

foglalkozás, a diszfunkciósok által választott kedvelt tevékenység, játék. 

Fontos, hogy mind a feladatszituációban, mind a spontán helyzetekben történő megfigyeléseink 

értékelésénél figyelembe kell venni az esetleg megváltozott, vagy a megváltoztatott 

körülményeket, környezeti feltételeket is. 

2.1.A konduktív nevelésben használt megfigyelés tulajdonságai 

A konduktív megfigyelést értelmezve beszélhetünk annak operatív, progresszív és komparatív 

jellegéről. 

Az operatív megfigyelés alkalmával a probléma megállapítása és célkitűzés után feladatokat 

határozunk meg, kidolgozzuk annak megoldási módját, ezzel egy időben körülhatároljuk a 

megfigyelendő jelenségek körét. Miután a diszfunkciósok különböző tevékenységeinél 

visszatérhetnek diszmotorikus megoldások, amit korrigálni kell, a folyamatos operatív 

megfigyelés segítségével csökkenthetjük ezek előfordulását, változtathatjuk a segítési módokat. 

Az operatív megfigyelés biztosítja azt is, hogy a már elsajátított ismeretek, kívánatos 

képességek a mindennapi tevékenységekben alkalmazást nyerjenek, és belsővé váljanak. 

A progresszív jelleg azt jelenti, hogy a megfigyelésünk elsősorban a fejlődés menetére, ütemére 

összpontosít. A diszfunkciósok tevékenységrendszerét vizsgálva, a variációkban való gyakorlás 

során elsősorban a változást, a fejlődést figyeljük meg. A program vizsgálatakor a progresszív 

jelleg segíti a különböző feladat megoldások egyre magasabb színtű, sokrétű, összetettebb 

szituációban történő alkalmazását. 
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Komparatív jellegű a megfigyelésünk, ha elsősorban a csoportot, mint egészet vizsgáljuk. A 

diszfunkciósok a csoportos foglalkozások során ugyanazokat a feladatokat oldják meg, azonos 

az elvárt tevékenység. Az egyéni megoldási mód azonban differenciált. A komparatív jellegű 

megfigyelés teszi lehetővé a dinamikus, fejlődést elősegítő csoportok kialakítását, a pozitív 

értelmezésű csoporthatás érvényesülését, az egyén csoportmunkába való beillesztését. Ez a 

fajta megfigyelés teszi lehetővé a konduktor munkájában a nevelési folyamat szervezését, a 

differenciálások megvalósítását, így az egyénspecifikus fejlődés biztosítását.8 

2. 2 Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek adatainak rögzítésére, feldolgozására 

és tudományos célú elemzésére szolgáló dokumentumok előállítása, tárolása, nyilvántartása, 

visszakeresése, kinyomtatása, a megfelelő helyre történő eljuttatása költséget és többletmunkát 

ró a Módszertani Intézményre, miközben a kezelendő információk mennyisége napról-napra 

növekszik, ezért a konduktorok egyre több időt töltenek adatrögzítéssel, adatfeldolgozással, 

fejlődésváltozást rögzítő riportok készítésével, az iratok keresésével, nyilvántartásával, 

továbbításával, eltárolásával. 

2. 3 A Módszertani Intézmény dokumentációjának alapjai 

A konduktív nevelési – oktatási- és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek alapos és precíz 

dokumentálása érdekében az iktatásunkkal és iratkezelésünkkel kapcsolatos követelmények: 

 a dokumentum érvényes változata legyen azonosítható, 

 az érvényes változat álljon rendelkezésre minden helyen, ahol szükséges, 

 az érvényes dokumentum legyen azonosítva (pl.: iktatószám), 

 a kiadott dokumentumokat ellenőrizzék, hagyják jóvá (ez legyen érvényes a kívülről 

érkezőkre nézve is). 

 

A Módszertani Intézmény hatékony működése érdekében egyre nélkülözhetetlenebbé válik az 

intézmény adminisztrációs folyamatainak racionalizálása, amely támogatja a szervezetünk 

minőségi működését, és fokozza a belső és külső partnereink elégedettséget. 

Fontos, hogy egy-egy gyermekhez, tanulóhoz, felnőtthöz kapcsolódó: 

 összes dokumentum egyértelműen és könnyen azonosítható legyen, 

                                                
8 (Horváth J, Kozma I, SalgaA: Megfigyelés és értékelés a konduktív nevelésben. Workshop2005 március 19 -21) 
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 személyi- és állapotváltozást rögzítő adat egyszerűen visszakereshető legyen, 

 a különböző jogosultsági szinteknek megfelelően az adott nevelési – oktatási 

tevékenységért felelős egyértelműen nyomon követhető, és beszámoltatható legyen, 

 ügyintézők határidős folyamatainak állapota ellenőrizhető legyen, akár a 

reklamációkezelés is, 

 kutatást-fejlesztést is szolgáló nyilvántartásunk átláthatóbbá és egyszerűbbé váljon. 

A Módszertani Intézmény feladatellátásához olyan adatbázisra van szükség, amely adatokat, 

információkat, szöveges és képi (fotó és videó) dokumentumokat, táblázatokat egyaránt tárolni, 

rendszerezni képes, amely program meghatározott szűrésekre alkalmas, képes az adatok 

grafikus ábrázolására, statisztika készítésére. 

2. 3. 1 Az elektronikus dokumentumkezelés bevezetésének előkészítése 

2010/2011-es tanévben felülvizsgáltuk a Módszertani Intézmény területén alkalmazott 

dokumentáció fajtákat, naprakészen frissítettük és egységesítettük. 

Cél 

 A Módszertani Intézménynek legyenek olyan állapotfelmérésre alkalmas megfigyelési 

szempontsorai, mérőeszközei, és a változást, fejlődést rögzítő, előírt 

formanyomtatványai, amelyek az intézményegységek eltérő sajátosságai ellenére is jól 

használhatóak minden intézményegységben. 

 A különböző dokumentálási fajták tartalmukban legyenek könnyen áttekinthetők, 

nyújtsanak átfogó és egyben széleskörűen részletezett adatokat a foglalkoztatottak 

fejlődési szakaszairól. 

 A dokumentációs rendszerben rögzített információk járuljanak hozzá a Pető András Kar 

és a köznevelési intézmény feladatkörébe tartozó tudományos kutatómunkához, a 

határtudományok eredményeinek a terjesztéséhez. 

 A munkatársak ismerjék az információs és kommunikációs technika használatához 

szükséges eljárásokat, tudnivalókat. Alkalmazzák a számítástechnológia legújabb 

lehetőségeit, amelyekkel a gyermekek és a felnőttek állapotváltozása rögzíthető és 

figyelemmel kísérhető. 

A megfelelő dokumentummenedzsment-rendszer segítségével elektronikus útra terelhetők 

mindazon folyamatok, amelyek a dokumentumkezeléshez, irodaautomatizáláshoz 

kapcsolódnak, legyen szó akár egyszerű iktatásról, feladatkezelésről, vagy elektronikus 

faxkezelésről, esetleg dokumentumok digitalizálásáról és nyilvántartórendszerbe illesztéséről.
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2. 3. 2 Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer előnye 

Bevezetésével nyilvánvaló: 

 a közvetlen megtakarítás 

o az iratkezelés racionalizálásával jelentős munkaidő-megtakarítás érhető el, 

elkerülhető a dokumentumok felesleges többszörözése, és jóval kisebb fizikai 

tárolóhely szükséges, 

o csökkennek a dokumentumok tárolásához, eléréséhez kapcsolódó költségek, 

valamint az iratok sokszorozási és szétosztási költségei, 

 a közvetett haszon 

o a munkavégzés kényelmesebb, gyorsabb, pontosabb, a határidőcsúszások 

csökkennek, és az ellenőrizhetőség javul, 

 számos üzleti előny 

o a Módszertani Intézmény külső és belső kommunikációja felgyorsul, 

reakcióideje csökken, hatékonysága nő, 

 a bevezetett rendszer segítséget nyújt a vezetői döntési folyamat támogatásában 

o az emberi erőforrások jobban hasznosíthatók, hiszen használatával kiválthatók 

a rutinfeladatok (kézírás, kategorizálás, fénymásolás, stb.), 

o a dokumentum- és iratkezelés során felmerülő hibalehetőségek is 

minimalizálhatók. 

2. 3. 4 Biztonság – rendezett tárolás – gyors és egyszerű hozzáférés 

A Módszertani Intézmény életében a biztonság fontos tényező. A hatékony 

dokumentumkezelés segíthet biztonságosabb információs rendszereket kiépíteni. A folyamat 

során ugyanis megszületik a dokumentum teljes élettörténete, így könnyedén visszakereshetőek 

a módosítások és a módosító személye. Az adattitkosításnak köszönhetően a gyermekek, 

tanulók, felnőttek és hozzátartozóik személyes adatait tartalmazó dokumentumok biztonságban 

vannak, mivel a felhasználók csupán virtuális meghajtókat láthatnak a tényleges tárolási hely 

helyett. Lehetőség nyílik minden adat központi vagy irodán kívüli biztonsági mentésére, 

biztosítva az esetleges problémák utáni hatékony helyreállítást. A Módszertani Intézménynek 

a nevelési – oktatási tevékenységéből kifolyólag adatbiztonsági szempontból szigorú 

köznevelési törvényi előírásoknak kell megfelelni. Az elektronikus dokumentumkezelés 

megbízható és hatékony megoldást kínál. 

A biztonsági megfontolásokon túl a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek 

fejlődésére, állapotváltozására vonatkozó információk rendezett tárolása is igen fontos 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 171 

szempont. A konduktorok pazarolják idejüket és energiájukat, amikor hosszabb ideig keresnek 

egy-egy dokumentumot a polcrendszeres papírhalmazok között, vagy az Intézmény hálózatán. 

A XXI. században, ahhoz, hogy a teljes körű nyilvántartásunk még inkább felhasználóbarát 

módon működjön, elengedhetetlen feltétel a dokumentumainkhoz való gyors és egyszerű 

hozzáférés. 

Megfelelő dokumentumkezelő rendszer segítségével képesek lennénk elmenteni ugyanazon a 

módon, és helyen a Word-fájloktól az Excel-táblázatokon keresztül a képekig és e-mail 

üzenetekig számos dokumentumtípust. Így a Módszertani Intézmény működéséhez tartozó 

összes anyagot rendezetten tudnánk tárolni, nem pedig papírhordozón, vagy a hálózat 

különböző pontjain szétszórva. Ez az indexelési rendszer lehetővé tenné a dokumentumokhoz 

tartozó járulékos adatok hatékony kezelését, valamint a munkatársaink is kevesebb időt 

töltenének kereséssel. Egy közelmúltban végzett kutatás szerint 1GB információ átvizsgálása 

több mint 2. 000 euróba kerül, míg a tárolása körülbelül 20 eurocentbe, ezért kulcsfontosságú 

a pontosság és a jól kereshetőség. 
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A gyors hozzáférésnek, a személyre szabott indexelésnek és a teljes dokumentumtörténetnek 

köszönhetően a Módszertani Intézmény alacsonyabb áron, gyorsabban szolgálhatja ki a belső 

és külső partnereit, valamint kevesebb idő alatt válaszolhatja meg a köznevelést irányító 

központi szervek által feltett kérdéseket. A korszerű dokumentumkezelés zökkenőmentessé 

teszi az adminisztrációs, az ügyviteli és a tanügyi gyakorlatot. A rendszer csökkenti a 

költségeket, miközben növeli a hatékonyságot, így több idő marad a Módszertani Intézményben 

végzett nevelési - oktatási tevékenységekre. A dokumentumkezelő rendszer lehetővé teszi, 

hogy a konduktorok takarékosabban használják az eszközöket, a könnyedén előhívható 

dokumentumokat csupán akkor nyomtatják ki, amikor az feltétlenül szükséges. Ennek 

köszönhetően mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból előnyös módon csökken a 

papír, a tinta, valamint az energiafelhasználás. A dokumentumkezelési rendszer jelentős 

megtakarításokat biztosítana az Intézmény számára. 

3. A facilitáció 

Facilitáció minden olyan feltétel és körülmény biztosítása, amelyre azért van szükség, hogy a 

diszfunkciós a kitűzött feladatot a saját erejéből megoldja. A facilitáció a tanulás folyamatában 

az eredmény eléréséhez minimálisan adható de a sérült saját aktivitását feltételező mennyiségű 

segítség. Pedagógiai értelemben vett segítség (rávezetés) azoknak a módszereknek, fogásoknak 

az alkalmazására, amelyek révén a gyermekek, felnőttek számára a cél elérhetővé válik. Ha a 

mozgássérült akar, de nem kap segítséget, vagy nem jó időben kapja, akkor kóros mozgás jöhet 

létre, ami visszahat az akaratra, és gátolja azt. 

Az akarat és érvényesítésének helyes módja, az ehhez adott segítség a facilitáció, amelynek 

leglényegesebb sajátossága, hogy beépül, interiorizálódik a diszfunkciós személyiségébe.  

Facilitációs tényező: 

- a csoport, a gyermek, felnőtt elhelyezése a csoportban, 

- a konduktor személyisége, a konduktor jelenléte, aki biztonságot nyújt, nem effektív 

támaszt, hanem közvetett segítséget ad, 

- az aktivitás létrehozását segítő motiváció, 

- az integrált program, ezen belül a feladatsorok, 

- a feladatok lebontása, egyszerűsítése, vagy bonyolítása, amellyel biztosítjuk a sikeres 

feladatmegoldást, 

- a diszfunkciós számára a legelőnyösebb helyzetben végeztetett feladat, 

- a feladatátadás módja, 
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- a sikeres feladatmegoldást segítő tényezők, a ritmikus intendálás, a mozgások 

beszédhez kötése, 

- a szinergiás és szukcesszív hatás, a kondicionálás, 

- az ízületek közötti kapcsolatok felhasználása, 

- a kézzel történő beavatkozás, 

- az eszközök használata. 
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4. A ritmikus intendálás, a gondolkodás és a beszéd kapcsolata 

A ritmikus intendálás eszköz a helyes intenció eléréséhez. 

A konduktoroknak a feladatsorok szerkesztésekor kell meghatározniuk a ritmikus intendálás 

legcélravezetőbb formáját, az életkor, tünetcsoport, csoporttípus, fejlettség és más 

jellegzetességek, adott esetben a gyermekcsoport aktuális (lehető legfrissebb) állapota 

figyelembevételével. A ritmikus intendálás a feladatok végrehajtásakor a résztvevők egyes 

szám első személyben hangosan kimondott szándéka (a cselekvés terve, mit és hogyan fognak 

csinálni) azaz az intenciójuk verbalizálása, majd a szándékuk szerinti cselekvés végrehajtása az 

erre szánt időtartam alatt, amelyet számolással, dallal, verssel jeleznek. Az intenció 

verbalizálásának különböző formái lehetségesek. Az intonáció (hangsúly, hanghordozás, 

hanglejtés) ugyancsak a ritmikus intendálás fontos része. Felhívja a figyelmet a kezdésre, fontos 

részre és jelzi, például ereszkedő hanglejtéssel a befejezést is. A beszéd és a 

mozgástevékenység összekapcsolását jelenti, így válik ugyanis lehetővé a mozgássérült 

gyermek számára a tudatos, a cél elérése érdekében végzett tevékenység beindítása, illetve a 

tevékenység ütemének szabályozása. Az intendálás során a konduktor pontosan megjelöli a 

gyermekek számára a célt, amit a gyermekek hangosan megismételnek, majd a ritmust 

hozzákapcsolva kivitelezik a tevékenységet. A ritmus alapvetően a számolást jelenti, de 

kisgyermekeknél nagyon sokszor alkalmazunk mondókákat, énekeket erre a célra. 

A koordináció kiépülését követően a továbbiakban nincs szükség ritmikus intendálásra, hiszen 

a koordináció az akaratot és annak érvényesítését, valamint a tevékenység elemeinek időben és 

térben való összehangolását jelenti. 

5. A komplex program 

Egy adott csoport éves munkaterve, tartalmazza a gyermekek és a szülők fontosabb adatait, a 

napirendet, órarendet, feladatsorokat (fekvő, állás-járás, manipuláció, erősítő feladatok, 

tartásjavító feladatokat stb.), egyéni feladatokat, valamint az egyéni éves célkitűzéseket. A 

munka minősége lemérhető az egyéni célok elérésének tükrében. 

A program sajátossága, hogy multidiszciplináris és egyidejű egységet képző diszciplinákból 

tevődik össze, metodikai egységbe foglalja a beszédtanítást, értelmi, érzelmi, akarati fejlesztést, 

az önellátási szokások, a manipulációs készség és helyváltoztatás kialakítását. 

Tartalmát a biológiai és társadalmi követelmények rendszere határozza meg. Ez a 

követelményrendszer tükröződik a napirendben, így annak minden egyes mozzanata a program 

része. 
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A komplex programból, annak egyes, szintén rendszer- szintű részeiből adódó feladatok 

eredményes megoldásának mindegyike, közvetlen, vagy közvetett módon, formálja a 

gyermekek személyiségét, egyéniségét, jellemét, fejleszti készségeiket, képességeiket, 

pszichikus funkcióikat. 

A komplex program célja gyermekeinket felkészíteni arra, hogy képesek legyenek: 

- a közvetlen és tágabb környezetük elvárásaihoz alkalmazkodni, 

- a közösségi élet szabályait betartani és kreatív magatartásukkal formálni, 

- mások számára is elfogadható módon kommunikálni, a külvilág információit megérteni, 

és feldolgozni, valamint a saját igényeiket kifejezni. 

A központi idegrendszer összehangolt működéséhez az egyes részképességeket egységes 

rendszerben kell fejleszteni, amelyet a tudatosan tervezett komplex program biztosít. 

A komplex nevelőmunka egymásra épülő, egymást kiegészítő része a habilitáció, az óvodai, az 

iskolai oktató- és nevelőmunka és a rehabilitáció. 

A diszfunkciósok a konduktív nevelés folyamatában személyre szabott céllal, életkori 

sajátosságaiknak és mozgásfejlettségüknek megfelelő programokkal csoport, illetve 

osztálykeretek között interaktívan vesznek részt. 

 

5. 1. A napirend 

 

A konduktív nevelés - oktatás integráltan zajlik a foglalkozásokon, a tanórákon és a tanórákon 

kívüli foglalkozások során a gyermekek komplex programját megvalósító heti- és napirendbe 

ágyazottan. 

A napirend rugalmas életkornak és tünettípusnak megfelelő szervezeti keret, amely koherens 

és folyamatos. Ami megkülönbözteti az általános jelentéstől, az a szerep, amelyet 

folyamatosságával és koherensségével betölt a sérültek életében. A program a személy és nem 

a funkció számára készül, mégpedig egyénenként a legmegfelelőbben kiválasztott célok elérése 

érdekében. 

A napirendben egymással összefüggő feladatsorok épülnek egymásra, fokozati szempontból 

előkészítik, kiegészítik a foglalkozásokat. Időtartamuk a csoport jellege és teherbíró képessége 

szerint változó. 

A részekből álló teljes napi program egy jól szerkesztett egészet alkot. Nagyon lényeges, hogy 

a részek csak akkor fognak funkcionálni, ha az egyén számára is van jelentőségük. A program, 

csak akkor működik, ha ésszerű keretbe tartozik az ember hétköznapjainak kontextusában. A 
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nap minden szaka viszonyul a nap többi részéhez, hatással van az egészre, módosítja a többi 

részt, amelyek visszamódosítják az egészet. A hangsúly a kereten van, amelyen belül a 

cselekvésnek értelme van. 

Jól lehet konduktív nevelési programunk széleskörű és nagyon célszerűen tagolt, folyton 

ügyelnünk kell, hogy a kohézió megmaradjon, és a lehető legéletszerűbb legyen. Nélküle 

száraz, a gyermektől idegen, csak egymást követő üres gyakorlatlánc lenne. 

A napirend megvalósítása folyamán motoros- és kognitív tevékenységeket formálunk 

tevékenységek által. Szokások, jártasságok, készségek és képességek kialakítását, vagyis a 

tanulást, mint komplex tevékenység megalapozását, felnőttek esetében visszaállítását 

végezzük. A motoros funkciók fejlődése tanulással valósul meg. A tanulási képesség pedig 

motoros tevékenységek által fejlődik. A napirenden belül teljes a tartalmi és módszertani 

koordináció. Nincs különálló gyakorlat és különálló oktatás. A tanult mozgásformák tudatosan, 

célirányosan kerülnek alkalmazásra a tanítási órákon, illetve a tanórákon elsajátított ismeretek 

a nap legkülönfélébb tevékenységi formáiban jelennek meg.  

 

5. 2 A feladatsor 

 

A feladatsorok a mozgásneveléshez, öntevékenységre, aktív magatartásra neveléshez kötődő 

programokat tartalmazzák, alapját képezik a gyermekek, felnőttek tevékenység formáinak, a 

játékának, a tanulásának, munka- és minden egyéb tevékenységének. 

A feladatsort alkotó feladatok nem egyszerű gyakorlatok, hanem biológiai értelemben vett 

célirányos, és szándékolt (intendált) tevékenységsorok komplex módon, kognitív elemekkel 

probléma-centrikusan és algoritmust alkotva, (tünet-specifikusan) felépítve. A feladatsorok a 

követelmények rendszerét tartalmazzák. 

A feladatsor megszerkesztésekor figyelembe vesszük a sérülés összetettségét, a csoport 

tevékenységi szintjét, mentális teljesítményét, a csoportot alkotó gyermekek, felnőttek életkorát 

és egyéni fejlettségét. 

A feladatsort tartalmazó feladatok megoldásának célja és egyben eredménye is az aktív 

magatartás, amelyhez kezdeményezés, a cselekvés elhatározása, az akarás energiája, a 

cselekvés megkezdése, a cselekvés folyamatához illő izomtónus megválasztása, az ellentétes 

irányú mozgások beindulásának a megakadályozása és a legkülönbözőbb kóros mozgásformák 

szabályozása társul. 
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A feladatsorok egyes részfeladatai, problémaszituációknak megfelelő megoldási variációkat 

tartalmaznak, mialatt a gyermekek, felnőttek feladat-megoldási szintje emelkedik, 

bonyolultabbá és igényesebbé válik. A neveltek megtanulják, az egyes résztevékenységeken 

keresztül, a célképzést és a célelérést, vagyis az akaratnak és érvényesítésének számukra 

legkedvezőbb saját módját, és képesek lesznek azt spontán is alkalmazni. 

A feladatsorok képesek szinkronizálni a csoportban együtt foglalkoztatott neveltek 

tevékenységét azáltal, hogy a feladatuk megoldásai egyéniek és egyénileg kidolgozottak, 

miközben folyamatosan jelen van a megoldhatóság bizonyítása, a tanács-, és támpontadás a 

megfelelő testhelyzetről, testtartásról és a mozgás kialakulásáról (az akaratlagosan befolyásolt 

mozgás irányáról, terjedelméről, időtartamáról, ritmusáról és a mozgáshoz szükséges 

erőkifejtés mértékéről). 

A fekvő-, ülő-, álló helyzetből kiinduló helyzet- és helyváltoztatások megoldási módjainak 

tanulását tartalmazó feladatsorok kivitelezése során a neveltek megtanulják az izomtónusuk 

akaratlagos befolyásolását, az aktív cselekvésekre alkalmas testhelyzeteik kialakításának 

módját, az elemi és finommozgások összerendezett harmonikus kivitelezését. A feladatsorokba 

az egyes feladatként meghatározott tevékenységen kívül - beépülnek a térészlelés, a testvázlat, 

a beszédkészség javítását, az óvodai- iskolai tartalmak elmélyítését lehetővé tevő 

tevékenységek is. 

A feladatsorok megoldása során fejlődik a gyermekek, felnőttek beszédartikulációja, szókincse, 

logikus gondolkodása, emlékezete, valamint szenzoros képessége. Így biztosított, hogy a 

neveltek a megtanult megoldásokat reproduktív módon, önállóan is fel tudják használni a 

legkülönbözőbb problémahelyzetekben, és indirekt tanulási szituációkban. 

A feladatsorok megoldása mindig frontális irányítással történik, a csoport tagjai együtt haladva 

oldják meg az egyes feladatokat. Ez nem mechanikus feladatvégzést jelent, hanem egy 

didaktikai mozzanatokból felépülő, előre megtervezett, érdekes foglalkozást. 

Amennyiben a feladatok megoldása automatizálódik, a feladatsor változtatásra szorul. Ilyenkor 

módosíthatjuk a környezeti feltételeket, csökkenthetjük a megoldáshoz adott facilitációt, új, 

esetleg bonyolultabb feladatokat határozhatunk meg, megváltoztathatjuk a kiindulási helyzetet, 

a megoldáshoz szükséges időt lerövidítve gyorsíthatjuk a ritmust, megváltoztathatjuk az 

intendálás módját. 

Ahhoz, hogy a helyzet-, és helyváltoztatás elsajátított módjai, a tanított és tanult ismeretek 

készséggé, képességgé váljanak, szükség van arra, hogy a mindennapi élet összes tevékenysége 

során felhasználásra kerüljenek. A konduktor, miután minden tevékenységet egy személyben 
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végez a mozgássérült neveltek körül, gondoskodik arról, hogy a gyermekek, felnőttek mindazt, 

amit a feladatsorok feladatainak megoldása során megtanultak azt alkalmazzák. 
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4. számú melléklet 

A konduktív nevelésben részesülő gyermekek és felnőttek sajátosságai 

1. A korai életszakaszban előforduló diszfunkciók 

Megkésett mozgásfejlődés 

 A korrigált életkort számolva 3 vagy több hónapos lemaradás a mozgásfejlődésben. 

Nincs mögötte terhelő háttér (nem igazolható agyvérzés vagy tartós oxigénhiányos 

állapot). 

Elhúzódó átmeneti tüneteket produkáló gyermekek 

 Kis súlyú koraszülöttekre jellemző, enyhe tónusfokozódás, nem igazolható terhelő 

háttér, a tünetek az éretlenségre vezethetők vissza. 

Tónus-eloszlási zavar 

 Lehet hypoton vagy spasztikus a tónus, nem tudható mi alakul ki belőle. Nem mindig 

található terhelő háttér, az éretlen idegrendszer is okozhatja. Gyakran manifesztálódik 

mozgássérülésben. 

2. Az öt leggyakrabban előforduló cerebralis paresis klinikai tünetegyüttese 

Hemiplegia infantilis 

 A fokozott izomtónus, a merevség csak az egyik - azonos - oldali végtagokon 

jelentkezik. A fokozott tónus következtében a felső végtagon hajlításos, az alsón 

nyújtásos túlsúly alakul ki. Jellegzetes a végtagok kényszertartása, vállban a törzshöz 

szoruló felső végtag könyökben hajlítva, mellkas előtt, kéz ökölben. Az alsó végtag 

nyújtott, a lábfej dongalóláb tartásban. A mozgássérült járáskor lábát nyújtva, mereven, 

kifelé körözve viszi előre. Az érintett végtagokban, az aktivitás hiánya miatt, sorvadás, 

illetve izomzsugorodás jöhet létre. A központi idegrendszer sérülésének helyétől, 

idejétől és eredetétől függően előfordulhat az arcon is féloldali bénulás, esetleg 

beszédzavar. Gyakori az epilepsia is. 

Tetraplegia 

 Jellemzője a merev, illetve feszes tónusfokozódás. Az esetek nagy részében a felső 

végtagokon hajlításos, az alsókon nyújtásos túlsúly észlelhető. Gyakran tónuscsökkenés 

figyelhető meg a nyak és a törzs izomzatában is. Jellemző az alsó végtagok keresztezése 

és befelé csavarodása. A gyermek gyakran ülni sem tud, nehézséget jelent az alapvető 

helyzet- és helyváltoztatások kivitelezése, a fogás vagy a kézre támaszkodás. Sűrűn 
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fordul elő csípőficam, valamint epilepsia is. Az említett tünetekhez kancsalság, nyálzás, 

nehezített nyelés, orrhangzós beszéd is társulhat. 

Diplegia 

 A diplegiás gyermek alsó végtagjainak izomtónusa fokozott. Jellegzetes, hogy alsó 

végtagjait keresztezi és lábfejeit lóláb-, vagy dongalábállásban tartja. Elég gyakori a 

gerinc háti hajlatának fokozódása. Előfordulhat enyhe fokú ügyetlenség manipulációs 

tevékenységek végzésekor. Állásnál és járásnál a legtöbb gondot a sarok letétele, az 

egyenes testtartás és az egyik lábról a másikra történő átnehezedés okozza. A gyors, 

szándékolt mozgás, az izgalom vagy félelem hatására az izomtónus fokozódik és gátolja 

a cselekvést. 
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Athetosis 

 A cerebromotorikus diszfunkciók túlmozgásos formája. A túlmozgások általában mind 

a négy végtagra, fejre, nyakra, törzsre is kiterjednek, a mozgás egy bizarr, egymásba 

átmenő, célszerűtlen mozgássorozatot mutat. A tónuscsökkenés vagy fokozódás 

váratlanul befolyásolja a felvett helyzetet vagy az akaratlagos mozgást, és akarattól 

független mozgásokat hoz létre. A túlmozgásokat minden külső vagy belső inger 

kiválthatja és befolyásolhatja. Maga a cselekvési szándék is oka lehet a túlmozgás 

fokozódásának. Jellegzetes a grimaszolás", az arc mimikai izomzatában fellépő 

túlmozgás. Az athetosis rendszerint jellegzetes beszédzavarral (dizarthriával) jár együtt. 

Az esetek jelentős részében akadályozott a légzés, a nyelés, a rágás. 

Ataxia 

 Az ataxiás tüneteket mutató gyermeknél, a kisagy működészavara következtében, a 

mozgások tér- és időbeli összerendezettsége gátolt, nehezített, amelynek 

eredményeként alakul ki a koordinációzavar. Az ataxia kiterjedhet a törzsre, ez esetben 

a törzs dülöngél, kileng, a fej ingadozik, emiatt a testtartás bizonytalan, a gyermek nem 

tudja testhelyzetét ülve, állva megtartani. Az ataxiás gyermek járása szélesalapú, 

tántorgó, lépései túlméretezettek, egyenlőtlenek, a járás részletfunkciói hibásak. A 

lépéseket nyújtott térddel kivitelezi, mereven vagy esetleg túl magasra emelve szinte 

sarokra csapja le. A felső végtag mozgásában is megbomlik a harmónia, a felső 

végtaghoz kapcsolódó mozgások csapkodók, a célhoz közeledve egyre intenzívebbek. 

Az ataxiás gyermek nystagmusa vagy szemtekerezgése nehezíti a vizuális észlelést, és 

gátolja a tér- és síkbeli tájékozódást. Beszéde skandáló, a beszéd elveszti folyamatos 

ritmusát és szótagolóvá, szaggatottá vagy lökésszerűen „kitörővé” válik. 

3. Társdiszfunkciók 

A sérült motoros kivitelezés nagymértékben befolyásolja az érzékelési teljesítmények 

differenciált kialakulását és fejlődését. A hiányos cselekvéses tapasztalatra vezethetők vissza a 

mozgássérült gyermek személyiségfejlődésében kialakuló és megjelenő úgy nevezett 

másodlagos zavarok. 

Az intelligencia fejlődésének zavara 

 intellektuális éretlenség, elmaradás, értelmi fogyatékosság. 

A szenzomotoros integrációs folyamatok zavara 

 abnormális percepció, 
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 lateralitási zavar, 

 vizuo-motoros koordináció zavara. 

Aszociális magatartás éretlensége 

 szeriális viselkedés, 

 agresszió, 

 félelem. 

 önértékelési zavar, 

 önbizalom hiány, 

 sikertől, kudarctól való félelem. 

Különböző mértékű és súlyosságú beszédzavar és kommunikációzavar 

 nyelvi kifejezőkészség fejletlensége, 

 dizarthriás beszéd, 

 anarthria, 

 metakommunikáció hiánya. 

A biológiai alapfunkciók zavara 

 alvászavarok, 

 táplálkozási zavarok, 

 kiválasztási zavarok. 
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5. számú melléklet 

A PAF Gyakorló Általános Iskola stratégiai célkitűzése és megvalósításának 

terve: a Pedagógiai Program megújítása 

 
Mottó: "Ha nem tudsz repülni, fuss! 

Ha nem tudsz futni, sétálj! 

Ha nem tudsz sétálni, vánszorogj! 

De akármit is csinálsz, haladj előre!" 

Martin Luther King, Jr. 

 

 
Előterjesztő: Tantervfejlesztés Munkacsoport 

                                    

Vezető: Klein Anna 

Tagok:  Becző Erika, Birkás Melinda, Kiss Anna, Fehér Gyöngyi, Vissi Tímea, Vajdáné Mühl  

              Mariann 

 Konzultációs munkatársak: Abonyi Gyöngyi, Beck Adrienn, Mucsina Dóra, Szuhaj Eszter 

                  

 

I.Bevezetés 

 
A konduktív pedagógia széleskörű –hazai és külföldi-elismerése és alkalmazása a rehabilitációs 

gyakorlatban indokolttá teszi, hogy a PAF Gyakorló Általános Iskolája (továbbiakban Iskola) 

a konduktív nevelés gyakorlati megvalósításának autentikus referencia/bázis intézményévé 

váljék. Ezt a stratégiai célkitűzést, többek között, alábbi tényezők támasztják alá:                

 az egyetlen olyan közoktatási feladatot ellátó speciális iskola, amely a konduktív 

pedagógia elveit, annak módszereit tradicionálisan alkalmazza a cerebral paretikus 

gyermekek nevelésében, oktatásában  

 pedagógiai habilitációt/rehabilitációt folytat, a mozgásfunkciók fejlesztése, pedagógiai 

módszerekkel, tanítás-tanulás folyamatában történik 

  teljes, A-B tantervű általános iskolai nevelést/oktatást is biztosít 

 integrációs felkészítést vállal 

 a konduktív pedagógia főiskolai szintű -BA fokozat megszerzését lehetővé tevő- 

oktatásának mind máig egyetlen gyakorlati képzési helye Magyarországon 

 innovatív intézmény:  

- integrált*, intenzív** pedagógiai rehabilitációt folytat a sérült gyermekek 

mindenoldalú fejlesztésével, amit speciálisan, interdiszciplinárisan képzett 

szakemberek (konduktor) homogén team*** munkában végeznek, a 

legkorszerűbb pedagógiai elveknek, elvárásoknak is megfelelő konduktív 

pedagógia eljárásait alkalmazva 

- befogadó****(inkluzív együttnevelést megvalósító) iskola 

- szerves részét képezi a főiskolán zajló kivételes struktúrájú gyakorlati képzésnek. 

Mint a tanító specializációs konduktor hallgatók elsődleges gyakorlati módszertani 

képzőhelye, kielégíti a jelenleg újszerű, a felsőoktatásban is alkalmazható duális 

képzési forma kívánalmait 
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*Az integrált pszichomotoros fejlődés/fejlesztés szellemében a konduktív pedagógia alapvetése, hogy 

 

 a mozgásfunkciók zavara a tanulási képességek zavarához vezet 

 a mozgás eszköz a valóság megismerésében, 

 kölcsönös kapcsolat jön létre az észlelés és a mozgás között, 

 a mozgás-észlelés, értelmi és szociális képességek egymással kölcsönös összefüggésben egyidejűleg 

fejlődnek, fejlesztendőek 

 tudatos, gyakorolt tapasztalattá válik az önállóság és alkalmazkodás, 

 szerves kapcsolat keletkezik mozgás és a beszéd, valamint a nyelv formája és tartalma között, 

 spontán kreatív tevékenységre ösztönző helyzetek keletkeznek, 

             ** a mozgásfunkciók tanulása, gyakorlása, alkalmazása mindennap, minden tevékenység közben céltudatosan    
                   tervezett módon, alapvető komponense a tanulás irányításának és a tanulási folyamatnak 

 
          *** azonos képzettségű, azonos szemléletű és pedagógiai attitűdökkel rendelkező szakemberek alkotják 
 
        **** szegregált intézményként az inklúziót oly módon valósítja meg, hogy épp mozgású és  
                 mozgássérült, ép tanulási képességű és tanulásban akadályozott valamint halmozottan sérült SNI-vel élő gyerekek 
                 együttnevelése és oktatása történik 

 

Innovatív intézmény- forrás: Egységes Fogalomjegyzék  

Közoktatási kiemelt és pályázati konstrukciók:  

Készen áll arra, hogy a konduktív pedagógia különleges szemléletét sajátos eljárásait a változó külső 
környezet igényeivel és a pedagógia tudományának fejlődésével összhangban folyamatosan 
korszerűsítse. Ennek megfelelően bevezesse azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzásegítik ahhoz, 
hogy az intézmény pedagógiai programját megújíthassa. Vállalja, hogy intézményének struktúráját a 
korszerű, kompetencia alapú képzési gyakorlat kívánalmainak megfelelően átalakítsa.  

 

Integrációs felkészítés- forrás: Egységes Fogalomjegyzék  

Közoktatási kiemelt és pályázati konstrukciók:  

Az esélyt teremtő nevelésnek és oktatásnak az oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási 
program alkalmazásával történő megszervezése, melyben a szociális helyzetükből és fejlettségükből 
eredő hátrányok ellensúlyozása céljából részt vevő gyermekek, tanulók a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban 
vesznek részt a foglalkozáson, illetve tanulnak(…) 

 

 

 

II. A referencia intézménnyé válás kritériumai (forrás: Egységes 
Fogalomjegyzék: 

Közoktatási kiemelt és pályázati konstrukciók) és az Iskola jelen 

rehabilitációs/nevelési/oktatási gyakorlatának megfelelése-

problémafelvetés az eddigi tapasztalatok alapján 

 

1. Kompetencia alapú pedagógiai programot valósít meg, minőségi oktatási 

gyakorlatot folytat, illetve óvodák esetében a kompetencia alapú programot 

adaptálta részben, egészben, elemeiben 

- a konduktív nevelés a cerebral paretikus gyermekek széles körű, minden funkciót 

egységben szemlélő pedagógiai rehabilitációját valósítja meg. A tanulási 

képességek, a pszichomotoros funkciók tevékenységalapú fejlesztésének 

megkülönböztetett szerepe a jelen Pedagógiai Programban meghatározó. A kitűzött 
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célok, feladatok és a tanulásszervezési formák, preferált módszerek a 

dokumentumban rögzített módon megfelelnek a kritériumnak. 

Ugyanakkor azonban a gyakorlatban az integrált, komplex képességfejlesztés az utóbbi néhány 

évben a maga teljességében csak nagy nehézségek árán vagy csak részben valósul meg. Ez 

nagyrészt külső okokra vezethető vissza:  

o az egyre  fokozódó tantervi követelmények ( tananyag növekedés,kötelező tanítási 

órák emelkedő száma)miatt a tanítási órák és az úgynevezett „rehabilitációs”órák 

aránya az utóbbi kárára változott. A hely és helyzetváltoztatás különböző módjainak 

tanulására, céltudatos gyakorlására, alkalmazására minden tevékenység közben a 

szükségesnél jóval kevesebb idő jut. A konduktív pedagógia a funkciótanulásra, 

automatizálásra vonatkozó, a sikeres elsajátítást meghatározó alapelve a 

folytonosság és következetesség a kívánatosnál kisebb mértékben valósulhat meg. 

A 2014-15.tanévben ennek a problémának az orvoslása érdekében az iskolai 

munkarend módosítására került sor, 1 órával növekedett az egész napos 

foglalkoztatásra szánt idő. Némely csoportokban többé- kevésbé elérte célját ez 

változás, de a csoportok többségében csak igen kis mértékben vagy egyáltalán nem 

jelentett több lehetőséget az időhiány megoldására.  

o a konduktorok kötelező óraszámának csökkenése és az egyidejűleg, fokozatosan 

fogyatkozó létszáma nagymértékben megnehezíti az arányos munkaidő szervezést 

abból a szempontból, hogy a nap minden szakában, minden tevékenységforma 

idejében biztosítani lehessen a szükséges és éppen megfelelő differenciálást, 

konduktori facilitációt különösen a tanítási órákon, az önellátási és szabadidős 

tevékenységek során. Ez úgy szintén hátrányosan befolyásolja az integrált 

kompetenciafejlesztés szempontjából lényeges változatos munkaformák és 

módszerek alkalmazását a tanítási órákon. 

o az Iskola funkciója több, itt most nem részletezendő tényezőre visszavezethetően, az 

évek során a konduktív pedagógia célkitűzéseihez képest kedvezőtlenül változott: 

látens módon olyan intézmény képét nyújtja, amely a CP-s és más, sok esetben 

integrációra éppenséggel már kész tanulási zavarokkal élő gyermekek hosszú távú 

szegregált oktatására rendezkedett be. Sajnos ezzel együtt kénytelen módon 

alkalmazkodott a „külső” oktatási környezet vélt vagy valós elvárásaihoz, 

„beszivárgott” a többségi iskolákra gyakran jellemző tananyag –és 

teljesítményorientált szemlélet. Ezzel együtt pedig nem kívánatos mértékben 

csökkent az alapfunkciók/képességek kialakításának intenzitása még a kritikus 

fejlődési szakaszokban is. Annak ellenére is ez tapasztalható, hogy a Pedagógiai 

Program a KNT SNI irányelveknek megfelelően az iskolai oktatás bevezető és kezdő 

szakaszaiban 1-1 tanévvel hosszabb időt biztosít. Sajnálatos módon azonban a 

tanítási órák számának ilyetén való növelésével csak az előírt tananyag 

elsajátítására szánt idő növekedett, viszont az alapképességek fejlesztése ezzel 

arányosan nem kapott kiemelten nagyobb figyelmet különös tekintettel a mozgás és 

szociális funkciók intenzív fejlesztésére és az életkornak megfelelő helyzetekben 

(játék, önkiszolgálás, önellátás, szabadidő) történő gyakorlására.  

o Ez az állapot komoly ellentmondást idéz elő egyrészt a konduktív pedagógia 

kardinális célkitűzésével, amely a tanulási képességek (mozgásfunkciók fejlődésével 

megalapozott) kialakítására és helyreállítására irányul a konduktív neveléssel 

elérhető, egyénileg eltérő maximális szintig. Másrészt az a törekvés sem juthat 

kellőképpen érvényre, hogy elősegítse a gyermekek a számukra optimálisan a 

legkorábbi időben történő integrációját. 

o a fentiek miatt a konduktív pedagógia eredeti krédója és a konduktív nevelés 

minősége akár már rövidtávon is, de hosszútávon feltétlenül veszélyeztetetté válhat  
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2. Egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, befogadó szemléletű, biztosítja az 

esélyegyenlőséget minden gyermek számára 

- az aktuális Pedagógiai Program szerint elvileg és a gyakorlatban is példa értékűen 

teljesíti az iskola ezt a kritériumot. Növendékeink között sok olyan kisgyermek van, 

akik állapota nem indokolja a konduktív nevelést és/vagy a szegregált oktatást, de 

az integrációjuk a külső oktatási környezet felkészületlensége és/vagy megfelelő más 

speciális intézmény hiánya miatt pillanatnyilag nem lehetséges. Számukra 

hiánypótló megoldást biztosít az Iskola. 

 

3. A gyermek egyéni érdekeit mindenkor szem előtt tartva képességeinek és 

szükségleteinek megfelelő fejlesztést biztosít 

- célok, feladatok szintjén a komplex programokban tükröződik ez a kritérium. Az 

éppen aktuális állapotnak megfelelő foglalkoztatási forma vagy a munkaforma 

megválasztása az 1. pontban leírtak miatt azonban sok esetben korlátozott. Míg a 

hely és helyzetváltoztatás tanulása során, a feladatsorok végzésekor törekszünk a 

nagyfokú, változatos differenciálásra és meg is tudjuk azt valósítani, a tanítási órák 

nagy részére azonban sajnos ez nem jellemző. A kelleténél nagyobb mértékű 

gyakorlat az egyéni fejlesztést igénylő, ill. valamely más okból lassabban haladó 

gyermekek tanuló csoporton kívüli egyéni foglalkoztatása. A tanítási órákon 

kívánatos differenciált ismeretszerzés és integrált fejlesztés ritkán tud megvalósulni, 

mert többnyire egy időben mindössze egy konduktor tanító foglalkozik a 

gyerekekkel.  Az 1. pontban vázolt problémák miatt a középsúlyos, súlyos és/vagy 

halmozottan sérült (GMFCS III.IV.V.) nagyszámú gyermek számára a jelenlegi 

működési rendben, a személyi feltételeket erősen korlátozó órabeosztási 

lehetőségekkel, napirendi struktúrában nem megfelelően biztosított a tanult (főként 

a mozgás, beszéd,) funkciók folytonos, következetes gyakorlásához, alkalmazásához 

szükséges idő, céltudatos konduktori vezetés, facilitáció. Ezek a gyermekek gyakran 

speciális eszközöket is igényelnek az eredményes, aktív részvételükhöz a tanulási 

folyamatban (AAK, IT, helyváltoztatást segítő eszközök), amelyek használatának 

készségszintű elsajátítása különösen időigényes és a különböző tevékenységek 

közben folyamatos, közvetlen konduktori irányításra van szükségük. 

- A gyermekek, még a kis létszámú tanulócsoportokon belül is, igen eltérő egyéni 

mozgás és gondolkodási képességekkel bírnak, ami többszintű differenciálást, 

facilitáló konduktor állandó jelenlétét igényli, ha a sokoldalú, egyéni 

szükségleteknek megfelelő képességfejlesztést egy időben, minden egyes gyermek 

esetében meg kívánjuk valósítani. A befogadó iskolák ajánlott gyakorlatában 

alkalmazható két tanáros/tanítós modell* adaptálása nyújthatna erre megoldást az 

alsó tagozat esetében, a felső tagozaton pedig a konzultációs gyógypedagógiai 

modell** látszik megfontolandónak. Rendszerszerűen jelenleg ennek 

megvalósítására nincs mód. Középtávon a konduktív pedagógia szemléletének 

maradéktalanul eleget tevő iskolai oktatás,  

- a minőség megőrzése érdekében szükségszerű az ehhez szükséges a személyi 

feltételek átgondolása. 

 

* „A kéttanáros modellben a tanítási órák jelenetős részében két pedagógus áll az osztályban tanuló gyermekek 

rendelkezésre. A két szakember kooperatív technikákat alkalmazva együtt tanít. Egyszerre több, a kívánt cél elérését 
figyelembe véve heterogén, vagy homogén összetételű gyermekcsoport dolgozik az osztályban. A gyengébb, több 

figyelmet kívánó csoporttal, gyerekekkel a gyógypedagógus v. fejlesztő pedagógus (a mi viszonyaink között az 

alsó tagozatban nem feltétel, konduktor váltja ki a gyógy-ill. fejlesztő pedagógust) foglalkozik. 

Ide tartozhatnak az osztályból azok a gyerekek is, akiknek az átlagnál több egyéni segítségre van szükségük, vagy 
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valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek. A két pedagógus bontott tanulócsoporttal dolgozik. Együtt vezetik a 

foglalkozásokat. Az egyik pedagógus vezeti a foglalkozást, lehetőséget teremtve kollégájának az egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozásra, korrepetálásra. A kéttanáros modell közvetlen célcsoportja a tanuló. A hatékony munka elsődleges feltétele, 
hogy minden integrált gyermek számára egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus és a tanító, ill. tanárok, aminek 
megvalósítása mindkét (az összes együtt tanító) pedagógus közös feladata és felelőssége.  
 

Forrás: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/inkluzív nevelése Kőpatakiné Mészáros Mária  

 

**Közvetlen célcsoportja a pedagógus, közvetett célcsoportja a sajátos nevelési igényű tanuló, a többi tanuló és a 
nevelőtestület. Az együttműködés konkrét az azt igénylő pedagógussal, a munkaközösség-vezetőkkel, és a 
munkaközösségekkel… a konzultációk során sok dokumentum keletkezik, mint pl. az együttműködési terv, a tanulók 

számára kidolgozott feladatlapok, az egyéni fejlesztési és tanulási tervek, az értékelési rendszer stb., (nálunk a 

gyógypedagógiai végzettségű konduktorok tölthetik be a gyógypedagógiai konzulens 

szerepét) 

 
Forrás: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/inkluzív nevelése Kőpatakiné Mészáros Mária  

 

 

4. Modern pedagógiai módszereket alkalmaz (pl. differenciált tanterv, metodikák, 

kooperatív tanulás, tantárgytömbösítés, projekt-módszer, kiscsoportos tanulás stb.), a 

tanár (tananyag) központú oktatásról a tanuló (képesség) központú oktatásra tér át 

- az érvényes Pedagógiai Programban deklarált sajátosságok, amelyek esetenként 

megvalósulnak, de a gyakorlatot nem rendszerszerűen jellemzik. Az ok egyrészt 

leginkább az 1. pontban megfogalmazott problémákra vezethető vissza, másrészt 

azonban a konduktor-tanítók kis hányada rendelkezik elegendő tapasztalattal 

és/vagy készségszintű ismeretekkel, gyakorlattal a korszerű tanuló centrikus 

eljárások, szervezési formák terén.   

 

5. Önálló, szakmailag elfogadott, más intézmények számára is példaértékű 

pedagógiai innovációval, oktatási gyakorlattal rendelkezik 
- a már fentebb vázolt módon az Iskola általános szemléletét, működési módját 

tekintve megfelel az innovatív intézmény kritériumainak, de a súlyosan szabályozott, 

a specialitásoknak kevés teret biztosító általános oktatási környezet megnehezíti a 

konduktív nevelés teljes gyakorlatának alkalmazását az elveknek maradéktalanul 

megfelelő kívánatos minőségben. Az Iskola Pedagógiai Programja ugyan a KNT 

SNI irányelveinek maximális figyelembevételét tükrözi, de jelenlegi gyakorlata a 

konduktív pedagógia speciális sajátosságainak szempontjából nem teljes mértékben 

aknázza ki alkotó módon az abban megfogalmazott lehetőségeket. 

 

6. Vállalja, hogy a hálózati munkában hozzájárul a közoktatási intézmények 

(innovatív iskolák) fejlesztő munkájához:  

a. Kiegészítő mentorálás az adott, illetve választott kompetencia területen, 

bemutató tanítás, foglalkozás, közös felkészülésben tanácsadás, közös tanítás, 

foglalkozás, a tanórai, óvodai nevelőmunka folyamatos értékelése, elemzése 

b. Metodikai és egyéb képzésekben való részvétel, illetve kiegészítő szakmai 

tevékenységek (például tanmenet, éves terv, projektterv kidolgozása, stb.) 

 

- jelenleg ilyen tevékenységet önállóan, programszerűen nem folytat az iskola 

 

7. Modellértékű tanulásszervezési formákat, gyakorlatot képes bemutatni, 

elterjeszteni 

 

-jelenleg ilyen tevékenységet a z iskolai tanulás tekintetében önállóan, 
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programszerűen nem folytat az iskola. A külföldi, érdeklődő szakemberek csoportjainak 

számára szervezett bemutató napokon  elsősorban a hely és helyzetváltoztatás konduktív 

tanulása áll a középpontban .A 2015/16 tanévben először hirdetett az iskola 1 alkalommal 

Nyílt napot magyar szakemberek részére, a pozitív visszajelzések is azt mutatják hogy  

bővíteni és folytatni érdemes ezt a gyakorlatot.  

 

 

8. Területi, intézmények közti egyenlőtlenségek csökkentése (intézményi 

együttműködésen alapuló közös programok tervezése, segítése, pl. tanulmányi 

versenyek, játékok, közös projektek, stb.) 

 

- jelenleg ilyen tevékenységet programszerűen nem folytat az iskola 

 

 

 

9. Törekszik a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelelni 

 

- öko iskolaként a kritériumnak megfelel az Iskola 

 

 

 

III. Célok, feladatok a referencia intézmény kritériumainak 

függvényében; 

       Az elérésükhöz szükséges reálisan tervezhető idő intervallumok     

       meghatározása 

 

 

A) Folyamatos, már megkezdett tevékenységek 

 
 a 4. pontban megfogalmazott kritériumnak megfelelően a 2015/16. tanévben a Konduktív 

Pedagógiai Munkaközösség (KPMK) integrált tananyag feldolgozás, kooperatív 

munkaformák, komplex, kompetencia alapú képességfejlesztés témában, műhelymunka 
keretében 8 alkalommal szervezett tanítás-módszertani bemutatót. A bemutatókon az 
aktuálisan iskolai tanítási feladatokat ellátó valamennyi konduktor, a csoportvezetők, a 
gyakorlatvezetők és opcionálisan bármely érdeklődő konduktor részt vett.  A bemutatók 
menete: 
szakszerű (konzultáció,óravázlat) felkészülés 

      bemutató tanítás 

       ra elemzés megadott tanítás metodikai szempontok alapján 

               

              A munka folytatódik 2016/17. tanévben is kiterjesztve:  

1. a mozgásfunkciókat tanító feladatsorok körére a komplex fejlesztési követelmények 

megvalósulásának és a tematikus tervek különböző alkalmazásának módszertani 

kidolgozásának elősegítése szempontjából 

2. a „mozgó iskola” megvalósításának lehetséges módjainak megismerésére, fejlesztésére 

3. a felső A osztályokban integrált tananyag feldolgozás, kooperatív munkaformák, 

komplex, kompetencia alapú képességfejlesztés témában 
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 a 6. kritériumnak megfelelően a 2014/15 tanévben megkezdődött az iskola önálló 

kezdeményezéseként a budapesti többségi befogadó iskolákkal a közvetlen 

kapcsolatfelvétel. Ezt a munkát a Pedagógiai Intézettel együttműködve szükséges folytatni 

és bővíteni a vidéki iskolák körével, a kölcsönös továbbképzések és a gyermekek integrációs 

lehetőségeinek javítása távlatában. A 2015/16 tanévben az Iskola, szintén önálló 

kezdeményezésként, Nyílt Napot hirdetett a társszakmák intézményeiben valamint a 

befogadó iskolákban működő szakemberek, pedagógusok számára a konduktív nevelés 

gyakorlatának széleskörű megismertetése érdekében. A megjelentek részéről nagy 

érdeklődés mutatkozott és a Bliss Alapítvány képviselői kifejezték együttműködési 

szándékukat is. A 2016/17 tanév feladata ennek a módját kimunkálni,a feltételeket 

megteremteni és a közös munkát realizálni. További Nyílt Napok szervezésének folytatása 

szükséges és azok széleskörű propagálása kívánatos a Pedagógiai Intézet segítségével. 

 

 

B) 2016/17 tanévben a konduktív pedagógiai munka rövid távú 

strukturális és tartalmi megújításának megkezdése 

 

 
 

 

Az alábbi ábra szemlélteti az Iskola funkcióiban kívánatos változások irányát 

 

 
 

 

 

 

 
 az 1. és 7. pontban vázolt kritérium követelményeknek megfelelően egy nagyobb 

volumenű, fejlesztés (pedagógiai program/tanterv) megalapozása, a vázolt anomáliák 

kiküszöbölése, a szakmai megújulás érdekében önálló intézményi innovációként 

„Pilot” fejlesztés indítása- idő keret 3 tanév 

 
Önálló intézményi innovációk 
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(Egységes Fogalomjegyzék…) 

Az intézmény (feladatellátásihely) innovációjának (…) amely az adott terület(…)célcsoportjára szabottan, egyéni fejlesztésre, 
az oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére  hatékony, sikeres oktatási utak ,programok, 
tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik pl. korábbi kezdeményezések 
megvalósítása, projektek, fejlesztő programok, átvezetési tervek, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. dolgoz ki, hoz létre 
önálló  programokat, módszereket stb. a  felmerülő igények, szükségletek alapján.  

 

Pilot kutatás, pilot fejlesztés  

(Egységes Fogalomjegyzék…) 

: 

o Olyan önálló kutatási és/vagy fejlesztési tevékenység, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis 
mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával történik. Nevéből adódóan, a pilot projekt valós feltételek 

közt, kis idő- és költségvetési ráfordítással, tehát hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet.  
o Ugyanolyan szakmai igényességgel valósul meg, mint egy hasonló, nagyobb léptékű kutatás vagy fejlesztés.  
o Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A pilotban létrejött 

kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum inputként és egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb 
léptékű tevékenység megvalósításához, így az eredmény része ennek know how-ja is. 

o Nagyobb léptékű tevékenység pl: tantervfejlesztés/önálló tanterv létrehozása 

 

 Első lépcsőben az Iskola jelenlegi funkciójához, működési struktúrájához, személyi 

feltételeihez illeszthető, a nagyobb volumenű tantervi koncepció (LSD. MELLÉKLET 

1.) egyes elemeinek bevezetése az alapozó és a nyújtott 5. osztályokban felmenő 

rendszerben a megadott időkeretben 

o Bevezető alapozó szakasz: 0-1-2 évfolyam és az előkészítő-kezdő szakasz: 1+5-

évfolyam kötelező kerettantervi, az 1-2., ill.5-6. osztályra előírt tanóraszámok 

arányos felosztása 3-3 tanévre. Jelenleg a bevezető alapozó és az előkészítő 

kezdő szakaszban a helyi tanterv heti tanóraszámainak csökkentése (20-------

18-19-19)- (23-------21)(LSD. MELLÉKLET 2.) 

o Ezzel párhuzamosan a hely és helyzetváltoztatás tanulását, gyakorlását, 

alkalmazását célzó úgynevezett „rehabilitációs” órák növelése heti 2 órával 

(LSD. MELLÉKLET 3.) 

o A tananyag egyes részeinek integrálása motivációs játék, ill. pihentető játékos 
percepciós -kognitív képesség fejlesztő feladatok formájában a hely-és 
helyzetváltoztatás tanulását célzó programokba (csoportos és egyéni feladatok 
megoldása). A többi alsó évfolyamon törekvés ennek megvalósítására a 
Tantervfejlesztés Munkacsoport és a BECS munkatársai által készített tematikus terv 
javaslatok segítségével  

o a tanítási órák terhére legalább heti 1 „mozgó iskola” formában történő tananyag 
feldolgozás az alsó tagozat valamennyi évfolyamán (tanmenetek, tematikus tervek 
egyeztetése alapján egy hónapra előre tervezendő, így a beosztások készítésénél 
figyelembe kehet venni a konduktori szükségletet. ) 

o A szöveges értékelés alsó tagozatos bevezetésének előkészítése az ’A’ tantervű 
osztályokban 

o A differenciálás lehetséges módjainak, szervezeti kereteinek kidolgozása: differenciált 

követelményrendszer érvényesítése a tanmenetekben/többszintű tanterv előkészítése, 

kéttanítós és a konzultációs modell feltételeinek, az alkalmazás lehetőségeinek 

vizsgálata (szakemberigény, csoportszervezési lehetőségek) 

o A bevezetett változások eredményességét vizsgáló szempontsor kidolgozása, a 
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tapasztalatok folyamatos értékelése, szükséges kiegészítések, módosítások, korrekciók, 

tantervi koncepció fejlesztése érdekében  

 

A) A hosszú távú önálló tantervi koncepció (LSD. MELLÉKLET 1) 

kidolgozása 

idő keret 5 év 

 

A vázolt terv lehetséges megvalósulását több külső és belső tényező befolyásolhatja: 

 Külső (objektív) tényező: 

o A köznevelési szabályozók esetleges változása 

o A kerettantervek valószínű változása (várhatóan már a 2016/17. tanévben) 

o Személyi feltételek (létszám, óraszámok) 

o Tárgyi feltételek (speciális- AAK, IKT-eszköz ellátottság) 

o Külső továbbképzések-támogatási szisztéma változása, finanszírozási lehetőségek 

o Növendékek körének változása 

o Az Iskola funkciójának esetleges változása 

Belső (szakmai) tényező: 

o a konduktorok szakmai kompetenciáinak frissülésének, gazdagodásának mértéke (a belső 

módszertani továbbképzések következetes, hatékony beépülése a működési rendbe, 

eredményesség 

o A szakmai utánpótlás biztosítása 

o A konduktorképzés orientációs és a gyakorlati képzés strukturális, tartalmi változásainak 

              összhangja a gyakorlóterület sajátosságaival 

 

 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 192 

 

2016. június 28.                                                                                                 Klein Anna 

                                                                                                                          szakmai vezető 

                                                                                                        tantervfejlesztési 

munkacsoport vezető 

                                                                                                                            KPMK vezető 

Tantervi koncepció vázlata 

 

I. Alapkompetenciák elsajátítása és fejlesztése: 1-6 évfolyam 

 

Bevezető alapozó szakasz: 0-1-2 évfolyam 

Az alapkompetenciák elsajátítására az első három év szolgál. A szakasz végére kialakulnak az 

alapvető tanulási szokások, fejlődésnek indulhat a fogalmi gondolkodás. Az írás, olvasás, 

számolás jártasság szinten sajátíttatható el. Az 1.2. évfolyamra előírt óraszámok arányos 

elosztása három tanévre biztosítja azt az időt, ami szükséges az alapvető hely-és 

helyzetváltoztatási módok tanulására és a grafo-motoros készségek intenzív kialakítására. Így 

lehetséges olyan kiegyensúlyozott heti-és napirend struktúrát kialakítani, amely tekintettel van 

a gyermekek terhelhetőségére és a konduktív pedagógia alapelveinek megfelelően változatos 

alkalmakat nyújt a gyermekek szükségleteiből fakadó más tevékenységformák (játék, önellátás) 

célszerű és hatékony kihasználására a tanult mozgásfunkciók önálló vagy irányított 

gyakorlására, megerősítésére és automatizálására. 

 

Ebben a szakaszban a 1-2 évfolyamra előírt óraszámok arányos elosztása szükséges 

Szöveges értékelés 

Folyamatos előrehaladás, év ismétlés lehet bármely évfolyamon legfeljebb 1 alkalommal 

Frontális, kiscsoportos és individualizált munkában a közös-önálló tevékenységek váltakozása 

A cselekedtetés, szemléltetés, differenciálás, módszere dominál a tanórákon 

Egyéni fejlesztés, kiscsoportos két tanítós modell 

Differenciált tanmenet 

Az eredményesen integrálható gyermekek elbocsátása, a további konduktív neveléssel 

mozgásfunkcióikban folyamatosan fejlődő gyermekek tovább haladása, a konduktív neveléssel 

eredményesen vagy csoportban nem fejleszthető gyermekek szűrése és elbocsátása 

 

Kezdő szakasz: 3-4 évfolyam 

Az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkompetenciák begyakorolhatók, készség szintre 

fejleszthetők, a fogalmi gondolkodás fokozatosan megerősíthető. A 3. évfolyamon az info-

kommunikációs technikai (IKT) és alternatív/augmentatív kommunikációs (AAK) eszközök 

mindennapos,rendszeres használata írás, beszéd nehézséggel küzdő gyermekek számára. Az 

alapvető hely-és helyzetváltoztatási módok széleskörű, változatos alkalmazásával és a grafo- 

motoros készségek folyamatos gyakorlásával biztosított azok tovább fejlődése. 
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A rászoruló gyermekeknek megkezdődhet az alternatív, a helyváltoztatást segítő eszközök 

használatának tanulása.  

  

Óraszámok elosztásban alkalmazkodnak az előírt rendhez 

Szöveges értékelés 

Folyamatos előrehaladás vagy év ismétlés lehet legfeljebb 1 alkalommal bármely osztály 

végén 

Kooperatív –kiscsoportos-egyéni munkaformák váltakozása 

Tevékenységcentrikus módszerek, változatos ismeret-és információ források használatának 

tanulása 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás gyógypedagógiai konzultációs modell 

Differenciált tanmenet 

Az eredményesen integrálható gyermekek elbocsátása, a további konduktív neveléssel 

folyamatosan fejlődő gyermekek tovább haladása, a konduktív neveléssel mozgásfunkcióikban 

kielégítő fejlődést nem mutató gyermekek elbocsátása 

 

Előkészítő-kezdő szakasz: 1+5-6 évfolyam 

A nevelés- oktatás során ekkor segíthető elő fokozottan az önismeret, együttműködési képesség 

fejlődése, megvalósítható az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése, az önálló tanulási 

technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

tanulási képességek, a feladattudat, tanulási motiváció továbbfejlesztése, a kreatív, érdeklődő 

gyermeki lét megtartása. A tehetséggondozás és fejlesztés csoportban, szakköri keretben 

történő megerősítése szükséges. Jártasság szerzése az IKT eszközök alkalmazásában. Az 

egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása kiemelt feladattá válik, Az alternatív, a 

helyváltoztatást segítő eszközök készségszintű használatának elsajátítása. 

 

Ebben a szakaszban ismét az 5-6 évfolyamra előírt óraszámok arányos elosztása szükséges 

Szöveges értékelés+ érdemjegy alapú normatív értékelés 

Folyamatos előrehaladás vagy év ismétlés legfeljebb egy évfolyamon 

Kooperatív –csoportos-egyéni munkaformák általános gyakorlata a hatékony differenciálás 

érdekében 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás gyógypedagógiai konzultációs modell 

Differenciált tanmenet  

Az eredményesen integrálható gyermekek elbocsátása, a további konduktív neveléssel 

folyamatosan fejlődő gyermekek tovább haladása, a konduktív neveléssel mozgásfunkcióikban 

kielégítő fejlődést nem mutató gyermekek elbocsátása 

 

 

 

Fejlesztő szakasz: 7-8 évfolyam 

Egyre összetettebb tudás-tartalom, ismeret közvetítése, a már megalapozott kompetenciák 

fejlesztése, ezek sokirányú felhasználhatóságának növelése kap hangsúlyt.  

Az önismeret, önfegyelem, együttműködési képességek továbbfejlesztésére különös figyelmet 

kap. 

Az érdeklődési kör differenciálódása; az önálló ismeretszerzési technikák tudatos 

továbbfejlesztése, elmélyítése, az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, kutatási 

módszerek elsajátítása történik. IKT eszközök készségszintre emelése a tanulásban. Az 

egészséges életmód, életvitel szokásainak tovább formálása 

 

Óraszámok elosztásban alkalmazkodnak kerettantervek rendjéhez 
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Érdemjegy alapú normatív értékelés 

Kooperatív- csoport-egyéni munkaformák preferálása a hatékony differenciálás érdekében 

Projektmódszer bevezetése 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyógypedagógiai konzultációs modell 

Differenciált tanmenet  

Integráció vagy elbocsátás megfelelő továbbtanulást/képzést biztosító speciális intézménybe 

 

 II. Alapvető hely-és helyzetváltoztatás tanulása, grapho- motoros készségek fejlesztése 

Bevezető alapozó szakasz: 0-1-2 évfolyam 

Napi 2x csoportos formában, heti 2x kiscsoportos, egyéni formában 

Mozgó iskola: heti 3x integrált tananyag feldolgozás 

Játék tevékenység fejlesztése: heti 2x 

 

Kezdő szakasz: 

Napi 1x csoportos formában, heti 2x kiscsoportos, egyéni formában  

Mozgó iskola: heti 3x integrált tananyag feldolgozás 

 

Előkészítő-kezdő szakasz: 1+5-6 évfolyam 

Napi 1x csoportos formában, heti 2x kiscsoportos, egyéni formában 

Mozgó iskola: heti 2x integrált tananyag feldolgozás 

 

Fejlesztő szakasz: 7-8 évfolyam 

Napi 1x kiscsoportos, egyéni formában 

Mozgó iskola: heti 5x 

 

 

                                                            ÓRASZÁMOK alapozó-1-2 

 

Környezetismeret 1-2 A osztály 

 

osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret(heti 1)  36 36 72 

helyi (heti 2) 72 72 72 216 

terv  (heti 2) 72 72 72 216 

 

 

Környezetismeret 1-2 B osztály 

osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret(heti 1)  36 36 72 

helyi (heti 1,5- 

2) 

54 72 72 198 

terv  (heti 2) 72 72 72 216 

 

 

Matematika 1-2 A osztály 
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osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret (heti 4)  144 144 288 

helyi (heti 5- 4) 180 144 144 468 

terv (heti 4) 144 144 144 432 

 

 

Matematika 1-2 B osztály 

osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret (heti 4)  144 144 288 

helyi (heti 4,5- 

4) 

162 144 144 450 

terv (heti 4) 144 144 144 432 
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Magyar nyelv és irodalom 1-2 A osztály 

 

osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret(heti 7)  252 252 504 

helyi (heti 8-7) 288 252 252 792 

terv (heti 6-7) 216 252 252 720 

 

Magyar nyelv és irodalom 1-2 B osztály 

osztály/tanterv 

típusa 

0 1 2 Összesen 

keret(heti 7)  252 252 504 

helyi (heti 8-7) 288 288 288 864 

terv (heti 6-7) 216 252 252 720 

 

 

Összesített óraszámok 

A osztály   0. 1. 2.   

    heti óra éves óra heti óra éves óra heti óra éves óra Összesen 

Tantárgyak Tantervek               

Magyar nyelv és 
irodalom 

keret  0 0 7 252 7 252 504 

helyi  8 288 7 252 7 252 792 

terv  6 216 7 252 7 252 720 

Matematika 

keret 0 0 4 144 4 144 288 

helyi 5 180 4 144 4 144 468 

terv 4 144 4 144 4 144 432 

Erkölcstan 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 0 0 1 36 1 36 72 

terv 0 0 1 36 1 36 72 

Környezetismeret 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 2 72 2 72 2 72 216 

terv 2 72 2 72 2 72 216 

Ének -zene 

keret 0 0 2 72 2 72 144 

helyi 2 72 2 72 2 72 216 

terv 2 72 1 36 1 36 144 

Vizuális kultúra 

keret 0 0 2 72 2 72 144 

helyi 1 36 2 72 2 72 180 

terv 2 72 2 72 2 72 216 

Technika életvitel és 
gyakorlat 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 1 36 1 36 1 36 108 

terv 1 36 1 36 1 36 108 

Személyiségfejlesztő 
játék 

keret 0 0 0 0 0 0 0 

helyi 1 36 1 36 1 36 108 
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terv 1 36 1 36 1 36 108 

 Tervezett heti 
óraszám:   18   19   19     

 

B osztály   0. 1. 2.   

    heti óra éves óra heti óra éves óra heti óra éves óra Összesen 

Tantárgyak Tantervek               

Magyar nyelv és 
irodalom 

keret  0 0 7 252 7 252 504 

helyi  8 288 8 288 8 288 864 

terv  6 216 7 252 7 252 720 

Matematika 

keret 0 0 4 144 4 144 288 

helyi 4,5 162 4 144 4 144 450 

terv 4 144 4 144 4 144 432 

Erkölcstan 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 0 0 1 36 1 36 72 

terv 0 0 1 36 1 36 72 

Környezetismeret 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 1,5 54 2 72 2 72 198 

terv 2 72 2 72 2 72 216 

Ének -zene 

keret 0 0 2 72 1 36 108 

helyi 2 72 2 72 1 36 180 

terv 2 72 1 36 1 36 144 

Vizuális kultúra 

keret 0 0 1 36 2 72 108 

helyi 2 72 1 36 2 72 180 

terv 2 72 2 72 2 72 216 

Technika életvitel és 
gyakorlat 

keret 0 0 1 36 1 36 72 

helyi 1 36 1 36 1 36 108 

terv 1 36 1 36 1 36 108 

Személyiségfejlesztő 
játék 

keret 0 0 0 0 0 0 0 

helyi 1 36 1 36 1 36 108 

terv 1 36 1 36 1 36 108 

 Tervezett heti 
óraszám:   18   19   19     
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Nyújtott 5-6 osztály 

 

 

 ötödik osztály 

első éve 

ötödik osztály 

második éve 

hatodik osztály összes óra 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

kerettanterv  4/144 óra 4/144 óra 288 óra 

 4/144 óra 4/144 óra 4/144 óra 432 óra 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

kerettanterv  

 

2/ 72 óra 2/ 72 óra 144 óra 

 2/ 72 óra 

 

2/ 72 óra 2/ 72 óra 216 óra 

Hon- és 

népismeret 

kerettanterv  1/36 óra - 36 óra 

 történelembe 

integrálva 

történelembe 

integrálva 

- történelembe 

integrálva 

Matematika kerettanterv  4/144 óra 4/144 óra 288 óra 

 4+1/180 óra 4+1/180 óra 4/144 óra 504 óra 

 

 

 

ÓRASZÁMOK  

Nyújtott 5-6. B osztályok  

 

 

Ének-zene B osztály 

osztály/tanterv 

típusa 

5/1 5/2 6 Összesen 

keret (heti 2)  72 72 144 

helyi 2) 72 72 72 216 

terv (heti 1) 36 36 36 108 

 

Magyar nyelv és irodalom B osztály 

osztály/tanterv 

típusa 

5/1 5/2 6 Összesen 

keret(heti 4)  144 144 288 

helyi (heti 5) 180 180 180 540 

terv (heti 4) 144 144 144 432 

 
  



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 199 

Helyi tanterv a tanulásban akadályozott tanulók számára, 2013/2014-től felmenő 
rendszerben, 
 -1: terv, 2016/2017-től felmenő rendszerben 
Óraterv a tanulásban akadályozott tanulók 5-8. évfolyama számára 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 5  (-1) 5 (-1) 5 5 

Idegen nyelvek   2 2 

Matematika 5 5 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 - -- 

Kémia - - 1 2 

Fizika - - 2 1 

Biológia, egészségtan   2 1,5 

Hon és népismeret 1 -   

Földrajz - 1 1 2 

Ének-zene 2 (-1) 2 (-1) 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika és gyakorlat 1 1 2 1 

Osztályfőnöki és életvitel 1 1 1 1 

Mozgóképkultúra, 

médiaismeret 

   0,5 

Összes óraszám 23 /  21 23 / 21 26 26 

 

 

Kerettanterv enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára:  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Napirend variáció 1 

alapozó  
 

 Hétfő 

 

Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-

9.35 

Beszélgető-

kör 
Ráhangolódás 

az iskolai 

életre 
A heti téma 

megbeszélése 

45’ 

Feladatsor  

45’ 

önellátás 

Feladatsor  

45’ 

önellátás 

Feladatsor  

45’ 

önellátás 

Feladatsor  

45’ 

önellátás 

Feladatsor 

45’ 

+ 

 

 

 

 

Feladatsor 45’ 

és/vagy  

A tanultak 

alkalmazása 

+ 

Feladatsor 

45’ 

és/vagy  

A tanultak 

alkalmazása 

+ 

Feladatsor 

45’ 

és/vagy  

A tanultak 

alkalmazása 

+ 

4. Tanór

a 

Matematika 

3. 

9.45-

10.30 

Feladatsor 

45’ 

vagy  

A tanultak 

alkalmazás

a 

4. Tanóra 

Magyar 3. 

4. Tanór

a 

Magyar 4. 

4. Tanór

a 

Magyar 6. 

4. Tanór

a 

Matematika 

4. 

10.30

-

11.00 

Tízórai szünet 30’ 

11.00

-

11.45 

1. Tanóra 

Magyar 1. 

4. Tanóra 

Matek 1. 

4. Tanór

a 

Magyar 5. 

4. Tanór

a 

Magyar 7. 

4. Tanór

a 

Ének-zene 2. 

12.00

-

12.45 

2. Tanóra 

Magyar 2. 

4. Tanóra 

Környezetismere

t 1. 

 

4. Tanór

a 

Matematika 

2. 

4. Tanór

a 

Rajz 2. 

 

12.45

-

14.00 

Ebéd, szabadidős tevékenység 

 

14.00

-

14.45 

Feladatsor  

45’+ 

önellátás 

Feladatsor  

45’+ 

önellátás 

Feladatsor  

45’+ 

önellátás 

Feladatsor  

45’+ 

önellátás 

- 

15.00

-

15.45 

3. Tanóra 

Rajz 1. 
A tanultak 

alkalmazása 

4. Tanóra 

Technika 1. 
A tanultak 

alkalmazása 

4. Tanóra 

ének-zene 1. 
A tanultak 

alkalmazása 

4. Tanóra 

Játék 
A tanultak 

alkalmazása 
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Óraközi szünetek időtartama: 15’ 

Tízórai szünet időtartama: 30’ 

Tanórák, foglalkozások időtartama: 45’ 

+ az időtartamon belül szabadon variálható módon kötetlen, ill. irányított játék a 

csoport szükségleteinek megfelelően 

 

 

Napirend variációk 2 
 

Heti rend tervezete tanulásban akadályozott 6. osztályos tanulók részére 

 
  

HÉTFŐ 

 

 

KEDD 

 

SZERDA 

 

CSÜTÖRTÖ

K 

 

PÉNTEK 

8- mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 
9- óra – ofő. mozgás 

program 

óra -matek mozgás 

program 

mozgás 

program 
10- óra -matek óra - matek óra - 

erkölcstan 

óra -matek óra - vizuális 

11- óra - 

magyar 

óra – 

term.ism. 

óra – földrajz óra - magyar óra - vizuális 

12- óra  - 

magyar 

óra – 

term.ism. 

óra - töri óra - magyar óra - matek 

13-14 EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 
14- mozgás 

program  

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

 

15-  óra - ének óra - technika óra - ének óra -  info  
 

mozgás program  = feladatsor, alkalmazás, önellátás 

 

 

 

Heti rend tervezet tanulásban akadályozott, nyújtott 5. osztályt végző 

tanulók részére 

 
  

HÉTFŐ 

 

 

KEDD 

 

SZERDA 

 

CSÜTÖRTÖ

K 

 

PÉNTEK 

8- mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 
9- óra – ofő. mozgás 

program 

óra -matek mozgás 

program 

mozgás 

program 
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10- óra -matek óra - matek óra - 

erkölcstan 

óra -matek óra - vizuális 

11- óra - 

magyar 

óra – 

term.ism. 

óra – hon.ism. óra - magyar óra - vizuális 

12- óra  - 

magyar 

óra – 

term.ism. 

óra - töri óra - magyar óra - matek 

13-

14 
EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 

14- mozgás 

program  

mozgás 

program 

mozgás 

program 

mozgás 

program 

 

15-  óra - ének óra - technika óra - ének óra -  info  
 

mozgás program  = feladatsor, alkalmazás, önellátás 

 

 

Lehetséges variációk  tematikus tervezéshez a hely-és helyzetváltoztatás 

tanulásakor 

 

Magyar nyelv és irodalom téma 

TANAK 

alapozó-1-2 osztály 
 

 

Témakör A mozgásprogramba beépíthető tanagyag 

 

Beszédkészség 

fejlesztése, 

szóbeli 

szövegek 

megértése, 

értelmezése és 

alkotása 

 

 

 

 

Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok végzése. 

Beszédlégzés tudatosítása légzőgyakorlatokkal. 

Szájtérben való tájékozódás gyakorlása. 

A hangok tiszta ejtésének gyakorlása. 

A beszédhangok időtartamának érzékeltetése. 

Beszédritmus, beszédtempó megfigyelése és visszaadása utánmondással.  

Képek, tárgyak megnevezése (szókincsfejlesztés). 

Versek, mondókák ritmusának megfigyelése, érzékelése.  

Ritmikus tevékenységek végzése szövegkísérettel. 

Szöveges kiejtési gyakorlatok. (Nyelvtörők) 
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Anyanyelvi 

kultúra, 

ismeretek az 

anyanyelvről 

 

Társas nyelvi magatartás gyakorlása, elsajátítása (bemutatkozás, 

köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás). 

A helyes ejtés gyakorlása játékos utánmondással. 

Saját élmények megfogalmazása. 

Eseményekről, élményekről, képekről, képsorokról az érzelmek 

kifejezésével, az időrend betartásával mondatok alkotása. 

Képek időrendi sorrendbe rendezése. 

Természetes beszédhangsúly mintaadás utáni gyakorlása. 

A magyar nyelv szabályainak megfelelő hangsúly, hanglejtés gyakorlása, 

alkalmazása spontán beszédben is. 

Kérdezés és válaszadás gyakorlása mindennapi élethelyzetekben. 

Kérdés, kijelentés és felszólítás mondathangsúlyának érzékeltetése 

mintakövetéssel. 

A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak használata mindennapi 

élmények kapcsán folytatott beszélgetésekben, szituációkban.  

Mimetizálás – helyzethez alkalmazkodó arcjáték, tekintet, gesztikuláció, 

testtartás.  

Érzelmek kifejezése tükörrel. 

Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 

Gyermekdalok, körjátékok éneklése, eljátszása. 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése 

Tárgyak, képek, vizuális jelek azonosságának, hasonlóságának, 

különbözőségének megfigyelése, megfogalmazása. 

Képolvasási gyakorlatok végzése. 

A rész-egész viszonyának megtapasztalása. 

Szótagolás tapssal kísérve, szótagok számlálása. 

Közvetlen környezet hangjainak megfigyelése, differenciálása. 

Beszédhangok megkülönböztetése. 

Beszédmegértés gyakorlása zavaró háttérzajok mellett. 

Globálisan észlelt nyelvi egységek (szavak) hangokra bontása. 

Hang és betű azonosítása.  

A téri tájékozódás fejlesztése, irányok megnevezése. 

Irányított szemmozgás gyakorlása, szemfixáció megerősítése. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) 

játékos memóriagyakorlatok végzése. 

Jelek, piktogramok, rajzos utasítások felismerése, értelmezése. 

Az adatok visszakeresése. 

Információk kiemelése.  

A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel. 

Szó és kép, illetve mondat és kép egyeztetése. 

Mondatok kiegészítése képek segítségével. 

Tartalom elmondása. 

A történet dramatizálása. 

Közmondások, szólások jelentésének megbeszélése. 

Írás, 

szövegalkotás 

 

Térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása. 

Az irányok felismerése, megnevezése és összekapcsolása az irányokat 

kifejező szavakkal. 

Sorkövetés, sorváltási tevékenység. 

Írómozgások gyakorlása homokba, lisztbe vázolással. 

Gyurmából, zsenilia drótból, összegyűrt alufóliából betűelemek alakítása. 
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Irodalmi 

kultúra, 

irodalmi 

művek 

értelmezése 

Mesehallgatás. 

Mondókák, kiszámolók, népi játékok, népdalok tanulása, eljátszása. 

Rövid gyermekversek, versrészletek meghallgatása. 

Rövid mesék, versek olvasása.  

  

 

 

 

Matematika téma 

alapozó-1-2 osztály 
 

 

Témakör A mozgásprogramba beépíthető tanagyag 

 

Gondolkodási 

módszerek, halmazok, 

matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

.  

Irányok (lent, fent, jobbra, balra, előtte, mögötte, közötte, fölé, alá, 

elé, mögé, közé stb.) értő ismerete térben és síkban. 

Tapasztalatszerzés és a tapasztalatok tudatosítása, szóbeli 

kifejezése a térbeli és síkbeli tájékozódásban. 

 

Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok 

alapján. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők 

azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása 

 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

 

Halmazok számossága. Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb elemet 

tartalmaz. Csoportosítások. Igaz – hamis állítások 

megfogalmazása. 

Tárgysorozatok, számsorozatok alkotása. Finommotoros 

koordinációk: apró tárgyak (pl. pálcika, korong, termések, logikai 

lapok) rakosgatása. Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 
 

Számelmélet, algebra 
A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása.  

Számolás szóban egyesével 10-ig, 20-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.   

Számok mutatása ujjaikkal. 
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Íráshoz szükséges eszközök kiválasztása, a lehető legkevesebb 

segítséggel történő alkalmazásuk elsajátítása.  

Íráshoz megfelelő testhelyzet kialakítása 

 

Tájékozódás a tanuló saját testéhez képest (bal, jobb, előtte, 

mögötte, mellette stb.), illetve becsült és valóságos távolságuk 

adott ponttól, másik személytől stb. Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen (egyes, tízes) számszomszédok.  

 

Számok összeg- és különbségalakja. Számok összeg- és 

különbségalakjának előállítása, leolvasása mozgással, kirakással, 

rajzzal. 

 

Mennyiségi változások előállítása mozgással, a változások 

megfogalmazása általános nyelvi használattal és a matematika 

nyelvén. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó, 

különbség.  

 

Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése, tagok, 

tényezők felcserélhetősége. Megjelenítés mozgással, rajzzal, 

játékkal 

 

Függvények, az 

analízis elemei 

Tárgyak válogatása tulajdonságok alapján, sorba rendezés 

megadott szempont szerint. Tárgyak sorba rendezése (szín-, 

méret-, forma szerint). 

 

Az idő múlásának, és a periodikusan ismétlődő eseményeknek 

megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi 

tevékenységekben. 

 

Két-három elemű, ritmikus sor folytatása. Adott sorozat folytatása 

mozgással, kirakással, rajzzal. 

Geometria, mérések Tudatos megfigyelés. Vizuális percepció fejlesztése. Formák 

között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos 

formák közül az eltérők kiválogatásának képessége.  

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.  
 

Testséma fejlesztése. Tájékozódási képesség fejlesztése. 

 

Az egyenes és görbe vonal megismerése előállítása mozgással  

 

A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi 

megfigyelések segítségével. Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és különbözőségek. 

Testek válogatása és osztályozása megadott szempontok szerint.  

Testek építése szabadon és adott feltételek szerint, tulajdonságaik 

megfigyelése.  
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Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor 

megismétlése. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

 

Összehasonlítások a gyakorlatban: (rövidebb-hosszabb, 

magasabb-alacsonyabb). , azonosítás, megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség fejlesztése (pl. tanulók magasságának 

összemérése). 

 

tapasztalat gyűjtése a mérések terén, mérőeszközök megismerése, 

használata 

 

 
 

 

Statisztika, 

valószínűség 

Valószínűségi megfigyelések, játékok, kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

Események, ismétlődések játékos tevékenység során. 

A lehetetlen fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről, mért vagy számlált 

adatok lejegyzése táblázatba. 

 

Környezetismeret-életvitel 
Alapozó-1-2 osztály 

Témakör A mozgásprogramba beépíthető tanagyag 

 

A megismerési 

módszerek alapozása 

 

Az osztályteremben található tárgyak, bútorok megnevezése, jellemző 
tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző szempontok szerint. 

Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott 

szempont szerint. Csoportosítási szempont észrevétele. 

A megismert élőlények, jelenségek felismerése képeskönyvek, diaképek, 

filmfelvételek segítségével. 

Tájékozódás az időben.  
 

Az élettelen 

természet 

alapismeretei 

Tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint. 

Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján. Évszakok 

jellemző időjárásának, felismerése képről, filmről. Az évszakokhoz kapcsolódó 

ünnepek, szokások. 

Ünnepek előkészítése.  

Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet 

tárgyaiban. 

Összehasonlítások, sorba rendezések az érzékletek és mérések alapján. 

Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció között.  
 

Az élő természet 

alapismeretei 

Növények gondozása az osztályban, az iskolakertben (öntözés, ültetés, 

magvetés). 

Élőlények csoportosítása jellemző jegyek alapján. 
 

Testünk és 

életműködésünk 

Tájékozódás a saját testen. 

Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, tisztálkodással, 

betegséggel, balesettel kapcsolatban. 



Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma (SE PA EKPMI) 

 

 207 

Étrend összeállítása képek válogatásával. Zöldség-, gyümölcstál, saláta, 

szendvics készítése.  

Munkamegosztása a családban. Házimunkák. 

Tisztaság és rend a környezetünkben. Az otthon, osztályterem tisztasága, 

munka és taneszközök épen és rendben tartása. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása. Szekrényrendezés. 

Érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok.  

 

Tájékozódási 

alapismeretek 

Játékos feladatok az alatta, fölötte, mellette, közötte, előtte, stb. bal, jobb 

irányok helyes használatára. 

Az iskola épületének megismerése, tájékozódás az iskola épületében. 

 

Közlekedés A gyalogos közlekedés szabályainak értelmezése, gyakorlása dramatikus játék 
helyzetekben. Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek 

megbeszélése. Dramatikus játékok a helyes magatartásformák begyakorlására. 

Utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása.  

Közös élményszerzés különböző közlekedési eszközökön. Átkelés az úttesten. 

Veszélyhelyzetek felismerése az iskola megközelítésekor. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és 

a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

 

A lakóhely ismerete Az iskola környékének bejárása. 

 

Család Családtagok bemutatása, családi szerepek, szerepjátékok. 

Ajándék, meghívó készítése különböző alkalmakra. 

 

 
 
 

Magyar nyelv és irodalom 
Tanulásban akadályozottak 5. -6. osztály 

 

 

Tematikai egység 

 

 

Mozgásprogramba beépíthető tevékenységek 

 

BESZÉDTECHNIKA 

BESZÉD 

METAKOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

 

 

- Légzéstechnikai gyakorlatok hangok, szósorok szövegek, versek, 

sorolók, mondókák mondásával 

- Artikulációs gyakorlatok hangok, szópárok mondásával 

- Gyorsasági gyakorlatok szótagsorok, nyelvtörők mondásával 

- Ritmusgyakorlatok, szósorok, versek mondásával 

- Időtartam-gyakorlatok 

- Hangsúlygyakorlatok 

- Hangerőváltási gyakorlatok 

- Versek, mondókák reprodukálása 

- Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó szituációs játékok 

(mimika, testtartás, tekintet, testbeszéd, … ), helyzetgyakorlatok, 

bábozás  

- Eseményekről, saját és közösségi élményekről, képekről, 

képsorokról az érzelmek kifejezésével, az időrend betartásával 

mondatok alkotása 

- Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, konfliktusok 

megjelenítése 
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- Az iskolai életben előforduló események megbeszélése 

- Udvariassági formák gyakorlása: megszólítás, kérés, 

megköszönés, … 

- Viselkedési normák tanulása könyvtárban, színházban, 

múzeumban, kiránduláson, tömegközlekedés során 

 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

 

- A könyv, mint információforrás értékének felismerése 

- A hallott/olvasott mondatok, szöveg értelmezése, adott 

szempontok alapján, adatok kiemelése, gyűjtése, tartalom 

elmondása, tanulság megfogalmazása 

- Versolvasás, versek hangulatának átélése 

- Ünnepekhez, népszokásokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó 

szövegek olvasása, értelmezése 

-A műélvezet megtapasztalása a belefeledkezés, a játék, a 
humor, a képzelet, a ritmus és a zene révén 

- Közmondások, szólások, találós kérdések értelmezése 

- Aktív, passzív szókincs bővítése 

 
 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

 

- Ismert szövegek átalakítása, szerepcserével történő elmondása, 

párbeszédek eljátszása; szöveg szűkítése; nem megfelelő szavak, 

szószerkezetek kicserélése, szinonimák, azonos jelentésű szavak 

keresése, behelyettesítése 

- Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes élmények felidézése és 

megfogalmazása  

- Mesebefejezés, mesealkotás meghallgatott vagy olvasott 

részletek alapján 

- Meseszereplők, jól ismert személyek jellemzése 

- Mondatbővítés, mondatbefejezés, mondatalkotás, címadás 
- Szövegalkotás mondatok összekapcsolásával 
- Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása sms és e-mail 
formában 
- Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése  

- Hangutánzó, hangulatfestő szavak, szólások, közmondások, 

idézetek beépítése mondatokba, szövegbe, stílushatásuk 

megfigyelése 

 

 

ANYANYELVI 

KULTÚRA 

 

 

 

- Kapcsolatfelvétel (köszönés, bemutatkozás, megszólítás), 

szándéknyilvánítás (kérés, kérdés, tudakozódás, felszólítás, 

meghívás), véleménynyilvánítás kitalált szövegek és valóságos 

helyzetek eljátszásával 
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- Illemszabályok megismerése, megfogalmazása, alkalmazása 

szerepjátékokban, mindennapi élethelyzetekben, s a hozzájuk 

kapcsolódó szokások kialakítása 

- Magán- és mássalhangzók felismerésének gyakorlása  

- Betűrend készítése, lexikon használata  

- Szavak csoportosítása (szófaj, jelentés, …. ) 

- Mondatfajták felismerése, helyes használata a mindennapi 
beszédben 

- Szószerkezetek keresése, gyűjtése irodalmi szövegből 

- Helyes szórend, hangsúly gyakorlása 

 
 

IRODALMI KULTÚRA  

 

 

 

- Tevékenységek, cselekvések megfigyelése, eljátszása 

- Érzelmek kifejezése, közlések gyakorlása tekintettel, 

gesztusokkal 

- Irodalmi művek jelenetekre bontása 

- Dramatizálás, bábozás 

- Szereplők tulajdonságainak gyűjtése, cselekedeteinek megítélése 

- Népmesék, műmesék hallgatása (szereplők, helyszín kiemelése, 

cselekmény megfogalmazása) 

- Mondókák, kiszámolók, népi játékok, népdalok tanulása, 

eljátszása 

- Gyermekversek, versrészletek meghallgatása, hangulatuk 

megfogalmazása 

- Ismerkedés a mondák, mítoszok, legendák világával 

- Ismerkedés a  Biblia történeteivel 

 

 

 
Természetismeret 

 
Nyújtott ötödik osztály 

 

Témakör A mozgásprogramba beépíthető tananyag 

Az anyagok világa Élettelen anyagok a környezetünkben. 
Az élő és élettelen anyagok összehasonlítása (Az életjelenségek) 
A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, csoportosítása 
( felszín, méret, szín, forma) 
Anyagfajták a mindennapi környezetben (fémek, fák, bőr, szövet, üveg, műanyag, 
kerámia, papír) 
Tulajdonságaik(alakíthatóság, rugalmas, hajlítható, törékeny, morzsolható, 
faragható, olvasztható, szilárd, képlékeny, folyékony, légszerű)  
A tűz, az égés 
Tűzesetek, a tűzoltók munkája 
Tűz, égés, kára, haszna, kiinduló anyag és keletkezett anyagok összehasonlítása. 
Tűzveszélyes anyagok, megelőzés 
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Tűz esetén teendők ismerete 
 

Állatok a ház körül              Az állatok védelme iránti felelősség megértése. 
 -haszonállatok, tenyésztés, az állattartás szabályai 
A baromfiudvar lakói 

-csontváz, gerinces, gerincoszlop, szárny, házimadarak, toll, pehelytoll, fedőtoll, evezőtoll, 
csőr, házi tyúk, mindenevő, tojás, kotlás, kaparóláb, fészekhagyó, pulyka, házi kacsa, 
házi lúd, vízimadár, 

A szarvasmarha, a juh és a kecske 
-bika, tehén, borjú, párosujjú patás, gerinces, emlő, emlősök, pata, tülkös szarv, 

növényevő fogazat, redős őrlőfog, összetett gyomor, kérődző, tej és tejtermékek, 
hús, szőr, bőr, faggyú, csont 

A házi sertés 
-kan, koca, emse, süldő, gerinces, emlős, párosujjú patás, elevenszülő, egyszerű 
gyomor, mindenevő, gumós zápfog, agyar, ormány, húsa, zsírja, szőre, bőre, csontja, 
A ló, csődör, mén, kanca, csikó, gerinces, emlős, páratlanujjú patás, elevenszülő, 
növényevő, redős zápfog A kutya- háziasítás, tarajos zápfog, húsevő, ujjon járó, 
gerinces, emlős, védőoltás, kutya fajták, felelős kutyatartás 
A macska 
- húsevő, ragadozó, gerinces, emlős, ujjon járó, bajuszserték, macskafajták, 
macskatartás 
A házi egér 
- rágcsáló fogazat, mindenevő, emlős, gerinces, patkány, betegséghordozó, irtásuk 
A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. 
- madár, házi veréb, széncinege, állandó madár, molnárfecske, madárvédelem, 
fészekodú, madáretető 
A házi légy –légy, rovar, testrészek: fej, tor, potroh; 3 pár láb, hártyás szárny, petével 
szaporodik, védekezés ellene 
 
A keresztes pók, -négy pár láb (ízelt), fejtor, potroh, csáprágó, méregszívás, pókfajták 
A házi méh, 
-rovar, három pár ízelt láb, két hártyás szárny, mézhólyag, nyaló szájszerv, fullánk, 
család: anya, herék, dolgozók, petével szaporodik, viaszsejt, lép, mézfajták, a méhek 
élete 

Az időjárás Ciklusok a természetben (napszakok, évszakok, az élővilág változásai ennek 
megfelelően) 
A légkör általános felmelegedésének helyi és globális következményeinek 
felismerése példákban. 
A földre sugárzott energia jelentőségének belátása –légkör, időjárás, időjárási 
elemek, üvegházhatás                                                      
Napsugárzás, hatása, védekezés a káros napsugarak ellen 
A szél 
Veszélyes időjárási jelenségek 
-légnyomás, szél, szélcsend, szellő, viharos szél, orkán, szélerőmű 
A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak 
összegyűjtése. 
Az időjárás élőlényekre, a természeti és mesterséges környezetre gyakorolt 
hatásának felismerése, megfigyelése. 
-veszélyes időjárási helyzet, riasztás, zivatar, villámlás, jégeső, ónos eső, szélvihar, 
viharjelzés 
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Víz a légkörben 
A víz tulajdonságai, megjelenési formái, jelentősége a természetben                                                       
 A leggyakoribb csapadékfajták bemutatása.                        
                                                                 
Halmazállapot változások összekapcsolása időjárási jelenségekkel. 
-felhő, csapadék, vízkörforgás, köd, eső, hó, harmat, dér, zúzmara 
 
Az időjárási elemek észlelése, mérése. 
A mért adatok rögzítése, ábrázolása. 
Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás megfogalmazása piktogram 
alapján. 
 
 
 

A térkép Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén. 
A térábrázolás különböző formáinak összehasonlítása.                                                                    
 Alapfokú tájékozódás a térben, a valóság és annak képi és térképi ábrázolása révén 
Hely, irány meghatározása                                                          
-térkép, méretarány, alaprajz, térképvázlat,     
Méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggés megértése. 
-domborzati térkép, közigazgatási térkép 
Alapfokú tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén. 
A térkép jelrendszere 
Tájékozódás az iránytű és a térkép segítségével               
Felszínformák – alföld, dombság, hegység, folyók, tavak – ábrázolásának felismerése 
a térképen.                                                                                   
A térkép jelrendszerének értelmezése.                                    
Az információ gyűjtéséhez és feldolgozáshoz szükséges kommunikációs készségek 
megalapozása.                                                                                                        –
jelrendszer, jelmagyarázat, turistajelzés, domborzat, síkság, alföld, fennsík, domb, 
dombság, hegy, hegység, középhegység, magashegység, hegygerinc, völgy, 
medence, szín fokozatos ábrázolás 
Irány meghatározása a valós térben. 
Irány meghatározása térképen. 
A világtájakra, valamint a térképekre vonatkozó ismeretek alkalmazása. 
-világtájak, iránytű, tájolás 
Környezetünk ábrázolása 
Térképvázlat készítése a lakóhely részletéről. 
A felszíni formák 
Sík területek, dombok, hegyek, völgyek, medencék 
Folyóvíz, állóvíz; tó, felszínalatti vizek 
Vizeink tisztasága és szennyezettsége 
Hazánk tájai 
Hazánk sík területei, dombvidékei, középhegységei 
 

Élet a kertben     Növények gondozása. 
-víz, levegő, talaj, napfény, hőmérséklet 
A virágos növények testfelépítése, életfeltételei. 
Egy-egy virágos növény részeinek, testfelépítésének vizsgálata.                                      
 -gyökérzet, levél, virágtakaró 
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A zöldségeskert növényei                                
A zöldségek megfigyelése                         
A zöldségfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztásuk egészségvédelmi 
szabályainak megismerése. 
-paprika, paradicsom, fejes káposzta, vöröshagyma, fokhagyma, burgonya, 
sárgarépa, petrezselyem 
-zöldség, palánta 
Ismert kerti növények összehasonlítása adott szempontok alapján. 
Zöldségfélék ehető növényi részeinek összehasonlítása. 
A gyümölcsöskert és a szőlő    
Dísznövények, fűszernövények    
A gyümölcsös az egyes évszakokban 
A gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasztásuk 
egészségvédelmi szabályainak megismerése. 
Gyümölcsfélék termésének összehasonlítása.                                             
-évelő növény, gyümölcs, szilva, őszibarack, csonthéjas termés, alma, almatermés, 
dió, szőlő, szőlőtőke, fürt, csemegeszőlő, borszőlő, alkohol 
-fásszárú növény, lágyszárú növény, lombhullató, örökzöld, csonthéjas termés, 
magházas termés, bogyótermés 
                                                                                 
A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők megfékezésében. 
-ízeltlábú, rovar, bogár, kemény fedőszárny, fejlődése, kártevése, védekezés 
 

Az ember 
megismerése és 
egészsége          

Testkép, testalkat, mozgás 
Önfenntartás 
Testtájak, testsúly, soványság, elhízás, a mozgás szerepe életünkben. 
A rendszeres mozgás és sport hatása és jelentőségének felismerése, összefüggés a 
mozgás és a normál testsúly fenntartása között. 
Mozgássérült társak elfogadása, segítése. 
Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. 
Tápanyagok, vitaminok. 
Személyi higiénia 
Helyes testápolás. 
Az érzékszervek védelme és tisztasága. 
Orvosi ellátás, védőoltások 
Járványos és fertőző betegség esetén a szükséges előírások betartása. 
Veszélyhelyzetek felismerése otthon, az iskolában, a közlekedésben. 
Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása, mentőhívás. 
Az emberi egyedfejlődés szakaszai. 
Serdülőkori változások. 
Felismerés és összehasonlítás jellemző jegyek alapján. 
A serdülőkorra jellemző tulajdonságok gyűjtése. 
Milyen vagyok, milyen szeretnék lenni. 
Önismeret, viselkedési normák, szabályok szerepe. 
Kapcsolatok társakkal és a családdal. 
Az iskolai élet szabályai, házirend. 
Közösségi viselkedési normák. 
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Természetismeret 
 

Hatodik osztály 
 

Témakör A mozgásprogramba beépíthető tananyag 

A mezők 
életközössége 

A rét a különböző évszakokban 
A rét növényei, füvei, virágai 
Gyógynövények a réteken 
A rét állatai 
Növényevő rovarok a réten 
Növényevő emlősök a réten 
Biológiai változások (szaporodás, fejlődés, mozgás, táplálkozás, légzés) 
Rovarevő állatok a réten 
Madarak a réten 
A rét, a mező védelme 
Természetvédelem, természeti értékek megőrzésének lehetőségei 
A Kárpát-medence természeti és kulturális értékei 
Hazánk éghajlati sajátosságai 

Az erdők 
életközössége 

Az erdő a különböző évszakokban 
Természetvédelem, természeti értékek megőrzésének lehetőségei 
Hazánk éghajlati sajátosságai 
Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, gyakori erdőtípusainak jellemzői. 
Hogyan változik a hegyvidéki erdők képe a magasság emelkedésével? 
Milyen jelei vannak az élőlények egymás közötti versengésének az erdőben? 
Az erdőjárás magatartási szabályai. 
Az erdő növényei – az erdő szintjei 
Az erdő gyepszintje 
Gombák az erdőben 
A gombák testfelépítésének, életfeltételeinek vizsgálata 
A gombák gyűjtésének és fogyasztásának szabályai. 
Gombák és növények összehasonlítása, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 
Ehető és mérgező gombák 
Az erdő cserjeszintje 
Az erdő lombkoronaszintje 
Fás és lágyszárú növények jellemzőinek összehasonlítása 
Az erdő állatai 
Az erdőben élő ízeltlábúak 
Az erdőben élő puhatestűek, férgek 
Madarak az erdőben 
Emlősök az erdőben 
Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei 
vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 
tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka) külleme, teste, élete, 
szerepe az erdő életében. 
Az erdő élővilágának védelme 
Az ember és az erdő 
Madár- és vadvédelem 
A környezetszennyezés jellemző esetei, következményei (levegő, víz, talajszennyezés) 
Az élőhelyek pusztulásának okai, következményei 
Megtartás lehetőségei, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 
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veszélyeztetett fajok védelme 

A vizek és a 
vízpartok 
életközössége 

A vizek és a vízpartok a különböző évszakokban 
Növények a vízben és a vízparton 
A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 
Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, nádas 
mocsárrétek, ártéri erdők jellegzetes növényei. 
Állatok a vízben és a vízparton 
A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai: tavi kagyló, orvosi 
pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, leső harcsa, kecskebéka, 
vízisikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya külleme, teste, élete, jelentősége az 
életközösségben, az ember életében, védettségük. 
Ízeltlábúak a vízben és a vízparton 
Kétéltűek, hüllők a vízben és a vízparton 
Halak 
A vizek, vízpartok madarai 
A vizek védelme 
A vizek védelme 

Az élővilág 
rendszerezése 

Legjellegzetesebb élőlénycsoportok 
Gombák, növények, állatok 
A hierarchikus rendszerek megismerése (gerinces, gerinctelen, emlős…) 
Példák gyűjtése egy-egy élőhely táplálékláncaira és táplálékpiramisára 
 

Kölcsönhatások 
környezetünkben 

Az energia 
Az energia hasznosítása 
Energiaforrások a természetben 
A mágneses kölcsönhatás 
A gravitációs erő 
Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése, felismerése, 
megnevezése, összehasonlítása. 
Fényjelenségek, kölcsönhatások 
Egyszerű kölcsönhatások a mindennapi környezetben (mechanikai, melegítés, hűtés, 
mágneses vonzás, taszítás, halmazállapot változások, térfogatváltozás /hőterjedés, 
hőtágulás, hőáramlás, hősugárzás/, statikus elektromosság, hang és fényforrások) 
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5. számú melléklet 
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Záradékok 

1. Záradék 

A szülői szervezet elfogadó nyilatkozata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a 

Pedagógiai Program módosítását megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk, s a 

törvényben biztosított jogunknál fogva a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 2017. február 10-én 

elfogadott, jelen Pedagógiai Programban foglalt módosításaival egyetértünk, elfogadjuk. 

  

A szülői szervezet nevében: 

Budapest, 2017. szeptember 20. 

…………………………………………….. 

 

 

a szülői szervezet képviseletében 
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2.Záradék 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § (5) bekezdés a) pontja értelmében 

az elfogadásra szánt pedagógiai programról, az abban foglaltakról a szülői szervezet képviselőit 

tájékoztattuk, támogató egyetértésüket beszereztük. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogunknál fogva a Pető András 

Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye és Kollégiuma 2017. február 10-én elfogadott, jelen Pedagógiai Programban foglalt 

módosításaival egyetértünk, elfogadjuk. 

A szakalkalmazotti testület nevében: 

Budapest, 2017. szeptember 20. 

 

 
……………………………………………… 

 
 

 

a szakalkalmazotti testület képviseletében 
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3.Záradék 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (1) bekezdés h-i) pontjai 

értelmében az elfogadásra szánt pedagógiai programról, az abban foglaltakról a Fenntartót a 

köznevelési intézmény tájékoztatta a támogató egyetértés beszerezése céljából. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (1) bekezdésben biztosított jogomnál fogva 

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pedagógiai Programját elfogadom. 

A Fenntartó nevében:    

Budapest, 2017. szeptember 20. 

 
……………………………………………… 

 
Feketéné dr. Szabó Éva 

igazgató 

Semmelweis Egyetem Pető András Kar 

Konduktív Pedagógiai Központ 

 


