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MOTTÓNK 

 

 

„A konduktív mozgáspedagógia a mozgásdiszfunkciósokat 

mozgásgyakorlás, játék, óvodai és iskolai foglalkozás, munka és az 

önellátás minden fázisa közben rávezeti az öntevékenységre. Ez a 

rávezetés a kondukció, amely hozzásegít a feladatok aktív módon való 

végrehajtásához.” 

Pető András 
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1. Bevezető 

 

„…a részletek sosem választhatók szét. Ha valamit elhanyagolunk, az egész sínyli 

meg. A konduktív pedagógia tehát az egészre irányul, nem a tünetekre, hanem a 

személyiségre.” 

Hári - Ákos 

 

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma a Semmelweis Egyetem Pető András 

Kara által fenntartott intézmény. Az Intézmény csaknem 75 éves múltra tekint vissza.  

1945-ben dr. Pető András vezetésével indult a Mozgásterápiai részleg, majd 1950-től 

Országos Mozgásterápiai Intézet, ahol a legsúlyosabb, az akkori módszerekkel 

gyógyíthatatlannak tartott gyerekekkel foglalkoztak, értek el velük kimagasló eredményeket. 

Ennek folytatásaként 1964-től a gyakorlati eredmények nyomán a Mozgássérültek 

Nevelőképző és Nevelőintézetében a sérült emberek nevelése mellett megkezdődött a 

konduktorképzés. Pető András 1967-ben bekövetkezett halála után az oktatás és a képzés az ő 

közvetlen tanítványainak, munkatársainak vezetésével folytatódott. Az 1985-től 2017-ig 

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete néven működő intézmény volt a 

közvetlen elődje a jelenleginek, ahol tehát a konduktív pedagógia alanyai nevelésben-

oktatásban, művelői képzésben részesülnek. A Semmelweis Egyetem Pető András Kar, tehát 

mint fenntartó, a konduktív pedagógia legrégebbi és legerősebb képviselője, a 

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

központja, - elválaszthatatlanul a gyakorlóterületétől. 

A gyakorlatközpontú 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. 
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Célunk a mozgássérültek életminőségének javítása, a sérülés következtében kiesett 

képességek kialakítása, helyreállítása, a teljes személyiség figyelembevételével 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 

döntéséhez, hogy az intézményünkben folyó konduktív nevelést-oktatást válassza gyermeke 

számára. 

A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 
intézményegységei: 

• Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium, 

• Konduktív Gyakorló Szakiskola, 

• Pedagógiai Szakszolgálat, 

• Utazó Konduktori Szolgálat, 

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. 
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Az aktuális magyarországi felsőoktatási és köznevelési koncepciót figyelembe véve 

biztosítjuk a programunkban az oktatási rendszerbe való illeszkedést az érvényben lévő 

törvényeket és jogszabályokat szem előtt tartva. 

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. 
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1.1. 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, részképesség-struktúra 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, az önbecsülés terén tartós 

hatással bír. 

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

tanító-óvodapedagógus. 
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1.2. 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 a létrejött eredményben 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 

Szükséges 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 
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Fizikai, szellemi, érzelmi, akarati és jellembeli fejlődés egységére törekszünk a nevelés 

során. 

A közösségi nevelés elve 

A konduktív nevelés lényeges jellemzője a csoport. A csoport biztosítja a szociális 

facilitáció (segítség) 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. 

1.3. 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. 

Egyéni elbírálás alapján konduktív nevelési indikáció: 

• spinális és/vagy cerebralis fejlődési rendellenességben, 

• spina bifida, 

                                                 

1A 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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• spinalis tumorok, traumák, 

• koponyatraumák, agytumorok posztoperatív állapotaiban. 

2. A SE PA EKPMI tárgyi- és személyi feltételrendszere 

2.1. Tárgyi feltételrendszer 

2.1.1. A feladatellátást szolgáló létesítmények 

Fenntartó neve: Semmelweis Egyetem 

Fenntartó székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

A köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek tulajdonosa: Magyar Állam, képviseli a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Vagyonkezelői jogát a 

Semmelweis Egyetem gyakorolja. 

Feladatellátás székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.  

Feladatellátás telephelye: 1118 Budapest, Villányi út 67.  

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. 

A feladatellátás székhelye: Kútvölgyi út 8. 
A Kútvölgyi úti épületünk Buda egyik legszebb területén helyezkedik el, közlekedési 

szempontból könnyen megközelíthető helyen.  

Az épületet a konduktív nevelés legfőbb célját - a társadalmi inklúzióra (befogadásra és 

elfogadásra) való felkészítést – szolgáló szellemben tervezték és építették. A ’80-as években 
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épült létesítmény bizonyos részei napjainkra elavultak, elhasználódtak, így 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. Ezek a sporttevékenységi formák lehetőséget 

adnak 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 és megteremtő részlegek az épületen 

belül működnek. Munkájukkal hatékonyan segítik a pedagógiai munkát. A konyha és az 

étterem változatos élelmezést tesz lehetővé neveltjeink, munkatársaink, valamint – külön 

térítés ellenében – a hozzátartozók, vendégek számára is. 

A kerti sétákra és a szabadtéri foglalkozásokra az Intézmény játszóterén és parkjában nyílik 

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 könnyen 

használható, a tanult egyéni ortofunkciós megoldásaik alkalmazására lehetőséget adó, 

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

burkolt. 

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 60 évvel ezelőtt kezdte 

meg. Az évtizedek alatt igencsak elhasználódott és kinőtt épület több szempontból is 

felújításra, átalakításra és modernizálásra szorul. Fontosnak tartjuk, hogy az épület teljes 

akadálymentessége minden csoportszobában, mosdó- és mellékhelyiségben, valamint 

kollégiumi szobában megvalósuljon. A gyermekek fejlődését szolgáló nélkülözhetetlen 

digitális anyagok használatához nagy előrelépés lenne az informatikai és oktatástechnikai 

háttér kibővítése és ezzel párhuzamosan egy digitális szertár létrehozása. 
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Az akadálymentes, kétszintes épületben fürdőszobával és mellékhelyiséggel rendelkező 

csoportszobák, valamint több oktatási és fejlesztési célt szolgáló terem áll a gyerekek és a 

pedagógusok rendelkezésére. A földszinti tantermek közvetlen kertkapcsolattal rendelkeznek. 

Az iskola számítástechnika-teremmel, több egyéni fejlesztő teremmel, tanári szobával, 

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

illetve reáltantárgyak oktatását segítő szertárral, díszteremmel, oktatói szobával, iskolai 

könyvtárral, több közösségi térrel, udvari játszótérrel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. 

Az iskola udvarán az EU-s szabványoknak megfelelő, a sérült gyermekek és fiatalok által 

kedvelt, sportolásra és játékra alkalmas tér egyaránt megtalálható. A kisebbeknek homokozót, 

mászókát, csúszdát, fekvő- és kerekesszékes hintát alakítottak ki. A nagyobbaknak egy 

gumitéglával burkolt és védőhálóval felszerelt pálya biztosít teret a labdajátékokhoz.  

Pető-bútorok 

Dr. Pető András az 1940-es években hozta létre a központi idegrendszeri károsodás 

következtében mozgássérült személyek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszerét, 

amelyet az általa vezetett intézet alkalmazott először.  

A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására 

és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal való együttműködést is, így előkészít a valódi 

integrációra.  

A ma már szellemi hungarikumként jegyzett, Dr. Pető András /1893-1967/ orvos-

gyógypedagógus egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a 

károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, 

s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el 

módszerét "konduktívnak", amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés.  

Pető professzor nagyon korán elkezdte használni az általa kifejlesztett eszközöket. A ma már 

Pető-bútorként ismert, natúr fából készült eszközök nagyban segítették a gyerekek és a 

pedagógusok munkáját. A legismertebbek ezek közül: priccs, fokosszék, kisszék, zsámoly, 

bambusz, létra, pálca.   

Dr. Pető András kora egyik kiemelkedő fejlesztője volt. Alapelve volt, hogy az általa használt 

eszközök többfunkciós szerepet töltsenek be. Ezt a szemléletet ma is hűen ápoljuk a 

mindennapi munkánk során. 
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A konduktív neveléshez szükséges, az iskolára, a szakiskolára, a szakszolgálatra és az utazó 

konduktori szolgálatra vonatkozó speciális felszerelések és humánerőforrás az 

intézményegységek vonatkozó fejezetében jelenik meg részletesen. 

2.2.  Személyi feltételrendszer 

Intézményünk meghatározó pedagógusa a konduktor, az a pedagógus, aki az oktatás-nevelés 

folyamata során rávezeti a sérültet az élet adta feladatok önálló megoldására, tehát teret 

biztosít az aktivitás humán dimenziójának kiteljesedésére.  

A komplex konduktív nevelés személyi feltétele: 

• felsőfokú végzettséggel rendelkező konduktor, konduktor-tanító, 

• a konduktor munkáját segítő egyéb szakemberek: pedagógiai asszisztens, 

gyógypedagógiai asszisztens, 

• a konduktív általános iskolában a felső tagozaton óraadó szaktanárok, 

gyógypedagógusok, konduktor-gyógypedagógusok, 

• a gyermek (re)habilitációjában és  fejlesztésében résztvevő szakemberek: szakorvosok, 

logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus. 

A konduktív nevelés /Pető-módszer/ a konduktor személyéhez fűződik. Ő a segítő pedagógus, 

aki tudatosítja a célt, megmutatja a cél eléréséhez vezető utat. A céltudatos cselekvés pedig 

aktív tanuláshoz vezet. A konduktor kialakít egy komplex pedagógiai programot egyénnek / 

csoportnak megfelelően, ami magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást 

egyaránt. A konduktor az a speciális pedagógus, aki konduktori homogén teamben, vagy 

egyénileg, illetve egészségügyi és rehabilitációs teamben is képes a sérültek fejlesztésére, 

ellátására. Intézményünkben logopédussal, AAK tanárral, fejlesztő pedagógussal, 

pszichológussal, gyógypedagógussal, gyermekorvossal, gyermekneurológussal és ortopéd 

orvossal, valamint egyénre szabottan sérülés specifikus szakemberekkel konzultál, dolgozik 

együtt.  

A konduktív pedagógia az eredményes helyreállító nevelés meghatározó feltételét a metodikai 

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

előnye is van annak, hogy a gyermekek nevelői egyben konduktorok. 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 
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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 elkötelezett, együttműködő, kreatív, jó pedagógusi tulajdonságokkal és fejlett 

empatikus képességekkel rendelkező nevelő, aki: 

• naprakész felkészültségével biztosítja a konduktív nevelő-oktató munka 

leghatékonyabb formáját, felkészül a programok, feladatsorok irányítására, valamint 

biztosítja az ezekhez szükséges segéd- és motivációs eszközöket, 

• mindig törekszik arra, hogy következetes legyen a módszerhez, a gyerekekhez és 

önmagához egyaránt, 

• tervezett munkájával és a pozitív direkt hatások közvetítésével segíti a nevelési 

követelmények eredményes beépítését, 

• a nevelési folyamatban biztosítja a mozgássérültek állandó aktivitását, 

• a nevelési folyamatban lehetővé teszi, hogy a gyermekek sokszínű és nevelő hatású 

élmények és tapasztalatok birtokába jussanak. 

A nevelőtestület a szokásos nevelő-oktató tevékenységen túl számos egyéb feladatot is ellát: 

kurzusokon előadás tartása, bemutató tanítások megszervezése és lebonyolítása, kutatási 

munkákban közreműködés, speciális programok kidolgozása és fejlesztése, főiskolán 

profilelőadások bemutatása, valamint gyakorló területként hallgatóképzés. 

A továbbképzés és 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 

képességeit a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. Munkájukat szakmai 

céltudatosság, igényesség és kreativitás jellemzi. 

Nevelőtestületünk konduktorai a következő végzettséggel rendelkeznek még a fent 

felsoroltakon kívül: AAK fejlesztő pedagógus, angol nyelvtanár, biológia-földrajz szakos 

tanár, magyar szakos tanár, ének-zene szakos tanár, matematika-fizika szakos tanár, 

drámapedagógus, gyógyúszás oktató, mentálhigiénés szakember, mentorpedagógus, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász.  
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Ezen kívül az intézményünk nem konduktor végzettségű gyógypedagógust, szakos tanárt, 

illetve szakoktatót is alkalmaz, az adott nevelési-oktatási feladatok szükségleteinek 

megfelelően. 

Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: Ez a teljes munkaidő (heti 40 óra) 50%-a, ami 

heti 20 órát jelent. Ebben az időkeretben rendelhető el a pedagógus számára tanórai és egyéb 

foglalkozások megtartása.  

Egyéb foglalkozás jelentése: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 

foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. Vagyis ide tartozik minden olyan 

tevékenység, ami a tantárgyfelosztásban megjeleníthető foglalkozás, így például szakkör, 

sportkör, énekkar, korrepetálás, napközi foglalkozás, stb.  

Kötött munkaidő fennmaradó része: A munkaidő ezen fennmaradó részében a pedagógus a 

nevelés-oktatást előkészítők, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. Ide tartozik tehát minden olyan egyéb feladat, 

amely – az eseti helyettesítés kivételével – nem valamilyen foglalkozás megtartását jelenti, 

így például felkészülés a foglalkozásokra, tanítási órákra; a gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése; ügyviteli tevékenység; sportélet és szabadidő szervezése; a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok; intézményi dokumentumok készítése 

(stb.). Ezek egy része, így például az eseti helyettesítés és a gyermekfelügyelet helyben és 

időben kötött, viszont mindegyik feladatra jellemző, hogy elvégzésük szükségessége 

naponként változó. Ez lehetővé teszi a kötött munkaidő fennmaradó részének rugalmas 

beosztását, és azt is, hogy az elvégzendő feladatok ütemezését maga a pedagógus alakítsa ki. 
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3. 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 törvényi szabályozások maradéktalan betartása. 

• A konduktív pedagógia eredményességét mérő tudományos kutatások az SE Pető 

András Karral való együttműködésben. 

• A konduktor hallgatók, az SE Pető András Kar szakmai elvárásrendszernek megfelelő 

gyakorlati képzése. 

• A személyi erőforrások kiaknázása a minőségfejlesztés érdekében. 

• Erősíteni a közalkalmazottjaink minőségi munka iránti elkötelezettségét, a minőségi 

pedagógiai munka megvalósítását. 

• A pedagógiai nevelésben részesülők – diákok, gyermekek, szülők - elégedettségének 

mérése. 

• Az önálló életvitelre történő eredményes felkészítés. 

• A komplex konduktív pedagógiai (re) habilitációs tanítási, tanulási folyamattal, a 

fogyatékosság következtében kiesett képességek úgy alakuljanak ki, álljanak helyre, 

hogy az sikerélményt, kitartást és életen át tartó önfejlesztés igényét eredményezze.  

Stratégiai cél 
• Ápoljuk és tovább fejlesztjük kapcsolatrendszerünket különböző intézményekkel 

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

integráló általános és középfokú iskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal, valamint a 

rehabilitáció egyes egészségügyi intézményével, szociális ellátórendszer 

intézményeivel. 

• A konduktív nevelés biztosításával az esélyegyenlőség megteremtésére törekszünk a 

különböző életkorú mozgássérült személyek társadalmi beilleszkedésének érdekében. 

• Erősítjük a konduktív pedagógia ismertségét és elismertségét hazánkban és 

határainkon túl. 
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• Fejlesztjük szolgáltatásainkat. 

• Fejlesztjük a külső és belső kommunikáció színvonalát. 

• Csatlakozunk a kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztéséhez, az egységes 

konszenzusos gyermekutak kialakítása és alkalmazása érdekében. 

3.1. 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. 

3.2.  Szolgáltatások bővítése, fejlesztések az SE PA EKPMI 
területén 

3.3. 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, 
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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.  

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. 

3.4. Konduktív Gyakorló Szakiskola 

Az iskola kiválasztásánál a szülők számára mindig nagyon fontos szempont, hogy minél 

hosszabb ideig tudják egy intézményben biztosítani a gyermekük nevelését-oktatását. 

Mindaddig, amíg az integráció/inklúzió lehetővé válik, a szülők joggal várják el, hogy 

gyermekük konduktív nevelést-oktatást biztosító intézményben tehessen eleget 

tankötelezettségének. Ennek érdekében indítjuk útra számítógépes adatrögzítő rész-

szakképesítést nyújtó szakiskolánkat. 

3.5. Pedagógiai Szakszolgálat 
Intézményünk évtizedek óta végez a köznevelési törvényben meghatározott szakszolgálati 

tevékenységeket. 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

Célunk a meglévő sokszínű fejlesztési formák (egyéni, csoportos, ambuláns, intenzív 

intervallum nevelés bentlakással) 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. 

Saját értékelési szempontjaink mellett standardizált mérési eljárások bevezetésével 

eredményeink tudományos feldolgozása is terveink között szerepel a korai időszakban lévő 
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(0-35 hónapos) gyerek szüleinek bevonásával, a Szenzoros Integráció Kérdőív (SZIK) 

kitöltésével csatlakoztunk az országos felmérő skálák kidolgozásához. 

Konduktív pedagógiai ellátás 

Az eredményes beilleszkedés érdekében kapcsolatrendszerünket tovább bővítjük.  

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

váljon az utánkövetés által nyújtott segítségadás, akkor is, ha lakhelye távol esik 

Intézményünktől. Szeretnénk elérni, hogy a rászoruló családok útiköltség támogatást kapjanak 

ahhoz, hogy a 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. 

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.  

Gyógypedagógiai, pszichológiai jellegű tanácsadás, speciális felmérés, óvodai érettségre való 

alkalmassági vizsgálatra is van lehetőség területünkön. Célunk a Szakértői Bizottsági 

tevékenység elismertetése és a jogosultság elnyerése, miután ilyen jellegű vizsgálatokat 

végzünk heterogén team munkában évek óta. 

3.6. 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. 
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Utazó konduktor szaktanácsadóink tapasztalataikkal helyben is tudnak segítséget nyújtani a 

pedagógusoknak és a gyermekeknek a sikeres integráció megvalósulása érdekében. 
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4. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 
nevelő-oktató munkája pedagógiai alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 

4.1. 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 összhangban. 
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• Az integráció elvét követve dolgozunk együtt az Intézményünkből elbocsátott 

gyermekeket lakóhelyükön befogadó társintézmények szakembereivel, szakmai-

módszertani segítséget nyújtunk tevékenységükhöz. 

Bekerülés: 
• közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

• első konduktív vizsgálatról, ahonnan a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézményéhez irányítjuk, 

• a SE PA Gyakorló Óvodájából, 

• a Pedagógiai Szakszolgálat területéről: az utánkövetés csoportos és egyéni területéről 

előzetes felkészítés után, szakértői javaslattal. 

• Továbblépés: 
• normál vagy speciális iskolába, 

• otthonába, ahol képzési kötelezettek és tanköteles korúak esetében a helyileg illetékes 

szervek gondoskodnak, 

• egészségügyi intézménybe, gyermekotthonba. 

Elbocsátás után Intézményünk Szakszolgálata utánkövetési rendszerben nyomon követi a 

gyermekek fejlődését, társadalmi beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén 

lehetőség van beavatkozásra, ismételt intenzív konduktív foglalkoztatásra a Konduktív 

Gyakorló Általános Iskola és Kollégium keretén belül, vagy a Pedagógiai Szakszolgálaton. 

A tanulmányok befejezése, illetve a megfelelő fejlettségi szint elérése után célunk az 

integrációba bocsátás. Igény szerint a gyermek, fiatal állapotát kontrolláljuk, életútját 

utánköveti és továbbra is ellátja szakmai tanáccsal az SE PA EKPMI Szakszolgálata. 

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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4.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 
A központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, de normál értelmi 

képességekkel rendelkező gyermekek, fejlesztése, nevelése, oktatása a konduktív pedagógia 

alapelvei szerint a konduktív csoportokon belül előkészítő évfolyamon és  

1-8. évfolyamon. 
• A központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült, tanulásban 

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

előkészítő évfolyamon, 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 és állapota figyelembe vételével a teljes tanévet átölelő magas 

szintű konduktív nevelés – oktatás biztosítása. 

• A tanulók eredményes szocializációra, önálló életvitelre és a pályaválasztásra való 

felkészítése. 

• Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók az életkoruknak, fejlettségi 

állapotuknak, szükségleteiknek megfelelően teljes körű konduktív pedagógiai ellátás 

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

rehabilitációs foglalkozásokon, valamint a gyermekvédelem, a kulturális és 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, a türelem, a 

megértés és az empátia kialakítása, az önzetlenség és segítőkészség iránti fogékonyság 

elérése. 

• Kulturált magatartás és viselkedésformák kialakítása, társas kapcsolatok fejlesztése, 

fenntartása, önuralom, a konfliktuskezelő technikák gyakorlása a fejlettségüknek, 

egyéniségüknek megfelelően. 

• Tovább fejleszthető, tovább építhető 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 - felnőtt jelenléte nélkül is. 
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• Feladattudat, kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is. 

• Az egészségmegóvás ismerete. 

• A szokások, a hagyományok elfogadása, az értékek tisztelete. 

• Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, 

büszkeség az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. 

4.3. 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. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Intézményünk kiemelt feladata a tanulók személyiségének mind teljesebb kibontakoztatása, a 

személyiség komplex fejlesztése. 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 nagyfokú nehézség mutatkozhat az alapvető 

kulturtechnikák elsajátításában. Az intézményünkbe érkező gyermekek sérülésükből adódóan 

kevesebb tapasztalati tőkével rendelkeznek, mint ép mozgású társaik. Ennek következménye, 

hogy iskolába kerülésükkor 2-4 éves átlagéletkori elmaradás tapasztalható. 

Mindezek figyelembevételével az iskolai tananyag közvetítése, tanulása mellett kiemelt 

fontosságú a tanítási órákon a részképességek sokoldalú, tevékenységközpontú fejlesztése, a 

zavarok korrekciója. 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. 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. 

Céljaink   

Célunk, hogy gyermekeink mielőbb képesek legyenek az általános követelményekhez való 

önálló, sikeres alkalmazkodásra, amelyhez az alábbi személyiségjegyek kialakítása szükséges: 
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• motiváltság, aktivitás, önállóság, 

• egészséges, reális énkép és önbizalom, 

• kiegyensúlyozottság, 

• önfegyelem, akaraterő, 

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

• sikerorientált attitűd, kudarctűrő képesség, 

• problémamegoldó, konfliktuskezelő képesség, 

Feladataink: 

• egyéni célok meghatározása, 

• az életkornak megfelelő reális követelményrendszer kidolgozása, a tanuló potenciális 

teljesítményét, aktuális akaraterejét a mindenkori, egyénre szabott követelményekkel 

egységbe hozni, 

• az aktivitás, érdeklődés felkeltése megfelelő motivációval, 

• az egészséges életmódra nevelés, 

• a helyes szokások kialakítása, 

• az érzelmi nevelés, 

• a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás általános és speciális formáinak megismerése, a 

kommunikáció kulturált formáinak, elfogadott normáinak kialakítása 

• megfelelő énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség 

kialakítása, 

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

döntéshozatalra való képesség a döntésekért, tettekért történő felelősségvállalás, 

kötelességtudat kialakítása 

• a védő közösségben, majd egyre tágabb körben megismertetni a tanulót saját 

értékeivel és korlátival, 

• 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 emberi értékek felismerése, mások munkájának tiszteletére, megbecsülésére 

nevelés,  
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• nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kialakítása a világ, az emberiség globális 

problémái iránt, 

• 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. 

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 együttműködés kialakítása. 

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. 
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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. A felsőbb osztályokban 

felerősödnek az öntevékeny mozzanatok, különböző érdeklődési irányok szerint alakulnak ki 

baráti csoportok, 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 a konduktív napirend során, amely 

az önálló életvezetést és a társadalomba való beilleszkedést segíti, illetve 

előkészíti. 

• 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. 

• Az új audiovizuális környezet megértése, szelektív használatának megismerése. 

• Felnőttekkel és társaikkal való kommunikáció elsajátítása. 

• 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. 
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• 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 közösségfejlesztés színterei 

A konduktív csoport 
A konduktív nevelés szervezeti kerete, alapviszonya a konduktív csoport. Minden csoport a 

tanulói képességeit, diagnózisát figyelembe véve szervezi napirendjét, alakítja ki saját 

ritmusát. 

Biztosítja gyermekeink számára a tevékenységek és az interperszonális kapcsolatok 

rendszerét. 

A közösen végzett tevékenységek segítik az együttműködést, az egymásra odafigyelést, 

egymás segítését. A csoport egyfajta mérce is lehet, a gyermek viszonyíthatja magát társaihoz, 

és a legtöbbször előre lépésre ösztönöz. 

A foglalkozások minden esetben csoportban történnek. Egy-egy csoporton belül több osztály 

is szerveződhet. 

Tanórák 

A tanórákon célunk a tanulókból olyan közösség formálása, amely képes egy közös értékrend 

elfogadására, egymás segítésére, ellenőrzésére. Szükség van a pedagógus közvetlen, majd 

közvetett irányítására a munka szervezésében, a tapasztalatszerzés segítésében, a tanulók 

önállóságának, öntevékenységének kialakításában.  Számos lehetőség nyílik a csoportmunka 

megvalósítására, kooperatív tanulási módszerek alkalmazására, tanulópárokban történő közös 

tanulásra.  

Tanórán kívüli programok 

Az intézmény minden tanulója érdeklődésének megfelelően részt vehet bármely szakkör 

munkájában a tanulási idő után. A szakkörök típusa minden évben a gyermekek elvárásaihoz, 

érdeklődéséhez igazodik. Évente szervezünk tanulmányi kirándulásokat, mozi- és 

színházlátogatásokat mely során észrevétlenül kapcsolódik össze az ismeretszerzés és az 

élményben gazdag kikapcsolódás. 
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4.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

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 tovább haladásukat;  

• gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;  

• a diákok 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, építő, 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;   

• fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét;  
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• biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek;  

• feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének felkeltése, 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; 

• a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

• megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermek 

tanításkor, értékelésekor, osztályzásakor;  

• állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, törekszik a szaktárgya 

körébe tartozó új tudományos eredmények megismerésére, rendszeresen tájékozódik a 

módszertani fejlesztések körében,  

• a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesíti, 

• határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket, 

• hatékonyan együttműködik a nevelőtestület minden tagjával. 

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, kirándulások, színház- és 

múzeumlátogatások stb.  
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• 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 osztályfőnöki foglalkozásokon/órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel 

kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök 

feldolgozására. A foglalkozásokat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma 

jellemzi, mely egyben a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen 

gyakorlóterepe. Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne 

haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak, érveljenek ők és az 

osztályfőnök is. Ez a nyitottság motiváló környezetet teremt, támogatja a 

problémamegoldó képesség fejlődését, bátorítja a gyermekek autonóm törekvéseit, 

elfogadja és építi fantáziavilágukat. 

• Az osztályfőnöki foglalkozásokon/órákon minden esetben törekedni kell olyan légkör 

kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy 

őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témákban is (emberi érzelmek, vágyak, a 

sérültség és másság elfogadása, társas kapcsolatok, családon belüli erőszak, 

alkoholizmus, függőségek, élet-halál, stb.). 

• Az osztályfőnök 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 megfelelő ember- és társadalomismeretek nyújtásával elősegíti a 

tanulók szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 

beilleszkedését.  

• Fejleszti a tanulók szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus 

képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.  
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• Segíti a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, értékes és hasznos 

kapcsolatok kialakítására és ápolására neveli. 

• Az osztályfőnök feladata az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és 

bővítése. 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. 

• Az osztályfőnöki munka része a tanterem és a csoportszoba környezetének formálása, 

rendben tartása, ízléses és évszaknak megfelelő dekorálása. 

• A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység a hospitálás az 

osztály tanóráin és konzultáció az osztályban tanító kollégákkal. 

• Az osztályfőnöki munka része a diákönkormányzat támogatása, segítése. 

Az osztályfőnöki munka adminisztratív és dokumentációs feladatai 
Az osztályfőnök ismeri és betartja a hatályos rendeleteket az iskolai tanügyi dokumentációval 

és adminisztrációval kapcsolatban. Jelenleg ezt a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 

szabályozza.  

Az osztályfőnök feladatai 
• tanév elején tájékoztatja a szülőket az osztályban alkalmazott értékelési módokról, 

azok rendszerességéről és dokumentálásáról, 

• az osztálynapló kitöltése, rendszeres vezetése, ellenőrzése, hiányos érdemjegyek 

esetén a szaktanárral való egyeztetés, 

• az ellenőrzők/tájékoztató füzetek havonkénti figyelemmel kísérése, 

• az üzenő füzetek folyamatos áttekintése, a bejegyzések ellenőrzése, 

• a hiányzások havonkénti, félévi, illetve év végi összesítése, 

• magas (20%-ot elérő) hiányzás esetén az intézményvezető és a szülő írásos értesítése, 

• negyedévi, félévi értesítők és értékelések, valamint év végi bizonyítványok kitöltése, 

kiadása, 

• a törzslapok kitöltése és vezetése, 

• a javító és osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 

• a tanulók magatartásának és szorgalmának havi értékelése, 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

36 

 

• év elején, az első osztályfőnöki óra keretében baleset- és tűzvédelmi oktatásban 

részesíti a diákokat, ismerteti a házirendet,  

• rendszeresen kapcsolatot tart a szülőkkel, időben értesíti őket az osztályt érintő 

eseményekről, 

• évenként minimum 3 alkalommal szülői értekezletet tart, havi rendszerességgel fogadó 

órákon tájékoztatja a tanulók szüleit a gyermek fejlődéséről, 

• statisztikát készít (pl: lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról), 

• a tanulók kötelező méréseit megszervezi, koordinálja (pl.: szociometria készítése, 

kompetenciamérések 6. évfolyamtól), 

• pedagógustársaival egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, 

• részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és 

észrevételeivel elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét, 

• következő tanévi eszközigényt összeírja és a szülőknek időben átadja, 

• időben tájékozódik a tankönyvcsaládok összeállításáról, majd átgondoltan összeállítja 

a gyerekek fejlődését leginkább szolgáló tankönyvek listáját, 

• összeállítja az órarendet a Helyi Tantervben megjelölt óraszámok alapján (alsó 

tagozaton ezt a feladatot az osztályfőnök látja el, felsőbb évfolyamokon az erre kijelölt 

személy az osztályfőnökök és szaktanárok együttes munkájával végzi). 

4.5. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenység 

Gyermekeinknél sérülésükből adódóan gyakran előfordulnak másodlagos, később kialakult 

társdiszfunkciók. A társadalmi elszigetelődés, illetve a fel nem dolgozott sérelmek és 

problémák beilleszkedési, magatartási zavarokat okozhatnak. Intézményünkben 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, 
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• a beilleszkedési- és magatartási nehézségek megelőzése, a már kialakult zavarok 

leküzdése, 

• pozitív, játékos, ösztönző atmoszféra 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 és sikerrel teljesíthető feladatok kidolgozása,  

• az egyéni különbségek figyelembevételével differenciált megoldásmódok kialakítása, 

• az otthoni szokások tiszteletben tartása mellett 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. 

4.6. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A pedagógusok legfontosabb feladatai között határozzuk meg a tehetséggondozást, iskolai 

kulturális és sportprogramok szervezését. A tehetségek ápolásának legfőbb tere a szakkör, 

tehetséggondozás és az iskolai sportkör. 

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. A tehetség felfedezését, 

kibontakoztatását nemcsak gyermekeink egészséges énképének és önbizalmának kialakítása 

szempontjából tartjuk fontosnak, hanem a szemléletformálás miatt is. Tevékenységünkkel a 

sajátos nevelési igényű személyek társadalmi megítéléséért sokat tehetünk.  

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

Egyéni érdeklődésnek megfelelően és 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.  
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A tehetséggondozás célja:  

• a speciális tehetségnek a felkutatása, kibontakoztatása és folyamatos gondozása,   
• a személyiség kibontakoztatása, a gyermek általános értelmi képességeinek 

fejlesztése,  
• megtalálni minden gyermekben a speciális tehetséget  

Iskolánkban a tehetséggondozás feladatainak megvalósítása tanítási órákon, valamint a 

tanórákon kívüli foglalkozások keretében differenciálással történik. 

Tehetségfejlesztés a tanórákon: 
• differenciálást szolgáló tartalmak (a tantervi tartalmakat szintben, témakörökben 

meghaladó programok),  

• differenciálás a tanulásszervezésben (képesség szerinti csoportbontás, tartalmi 

különbségtétel, követelmények differenciálása),  

• differenciálást segítő taneszközök biztosítása,  

• léptetés, gyorsítás (akcelerációs program: egy-egy tanuló osztályt ugorhat).  

4.7. Tanórán kívüli fakultatív foglalkozások, szakkörök 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervezhet. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve az iskolai sportkör pedagógusai a 

felelősek. 

A tanórán kívüli sport és kulturális programok megvalósulásának feltétele, hogy biztosított 

legyen az esemény pénzügyi fedezete akár költségvetési, akár támogatási forrásból. 

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: 

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:  
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• gépírás,  

• színjátszó szakkör,  

• zeneszakkör,  

• énekkar,  

• kortárs filmklub,  

• sport szakkörök (kölyökatlétika, vívás, boccia, futóbicikli, evezés),  

• iskolai sportkör  

• hit- és vallásoktatás,  

• IKT szakkör,  

• rajz szakkör,  

• művészetterápia  

4.7.1. Gépírás, gépi írás 

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.  

A gépírás tanításának célja egyrészt a nagyon súlyosan sérült mozgáskorlátozott tanulóink 

számítógéppel segített kommunikációjának és tanulásának megalapozása, másrészről 

gyermekeink eszköz szintű gépírástechnikájának kialakítása. A mozgássérült tanuló számára 

gyakran a sérülés jellege nehezítheti, lehetetlenné teheti az olvasható írás kivitelezését.  

Tanulóink ötödik osztálytól vesznek részt a gépi írásoktatáson. Felső tagozaton a gépi írás 

tanulására hetente 45 perces foglalkozáson szakkör keretében biztosítunk lehetőséget. 

4.7.2. Színjátszó szakkör 

A színjátszó szakkör heti egy alkalommal várja a tagokat. A program célkitűzése, hogy az 

általános iskoláskorú gyerekek részképességeit egyidejűleg fejlesszük, beépítve a konduktív 

pedagógia rendszerébe. A színjátszás által szeretnénk élményt adni és az élmény adásának 

megtapasztalását. A szakkörön tanultak tapasztalati tudást közvetítenek a gyerekeknek. A 

kommunikáció által a verbális és nonverbális kifejezőkészségük erősödik. A szituációs és 

szerepjátékok és a csoportmunka segítik a fegyelmezett munkára való képességet, ezen kívül 

a fantázia és az önálló gondolkodás fejlődését. 
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4.7.3. 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.  

4.7.4. Énekkar 

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

tanulók vesznek részt. A kórusművek anyagát nép- és gyermekdalok alapján választjuk ki. 

Ügyelünk a fokozatosságra és a képességeknek megfelelő kórusmű kiválasztására. Arra 

törekszünk, hogy igényes, változatos és magyar nyelvű darabok kerüljenek előadásra. 

4.7.5. Kortárs filmklub 

Intézményünk felső tagozatosai számára tervezett program. 

A filmdélutánok kétheti rendszerességgel kerülnek megrendezésre, amelyet rövid összegző 

beszélgetés zár. Programunkkal gyermekeink különböző élethelyzetben történő eligazodását, 

beilleszkedését segítjük. A filmekben bemutatott döntéshelyzetek, döntések megbeszélésével 

rávilágítunk saját, felelősségteljes döntéseik fontosságára. 

4.7.6. IKT szakkör 

A szakkör foglalkozásai heti egy alkalommal szerveződnek. Tanulóink a Tablet és a 

számítógép használattal, illetve a tantárgyi tartalommal rendelkező alkalmazásokkal és 

szoftverekkel ismerkednek, amelyek remekül ötvözik a játékos tevékenységbe ágyazott 

tanulást az IKT-s eszközökkel támogatott tanulási környezettel. Diákjainknak lehetősége van 

a robotika és az egyszerű programozás alapjaiba is betekinteni. 

4.7.7. Hit- és vallásoktatás 

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. 

4.7.8. Iskolai sportkör 

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

naponta végzett mozgásfeladatokból elsajátított mozgássorok alkalmazása, gyakorlása 

sportolás útján is történhet. A sportági tevékenységek elsajátításán túl, a testi képességek 

kifejlesztése és folyamatos megőrzése, a diáksportköri élet, a különböző sportolási 

lehetőségek optimális kihasználása, erősíti a személyiség fejlődését, mivel az emberi élet 
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alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben 

való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A társas viselkedés egyéni tanulási 

színterei között vannak sportkörök. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, differenciált 

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

fizikumuk karbantartása, fejlesztése. Az iskolai sportkör lehetőséget nyújt a tanulóknak a 

különböző sporteszközök, sportágak megismerésére és azok adaptív gyakorlására. 

A sportkör keretén belül az intézmény, az országos tanulmányi versenyek között diák-

sportversenyekre, diákolimpiákra segítheti a felkészülést és a versenyeken történő 

részvételhez pedagógus kísérőket biztosít erőforrásainak megfelelően.  

Biztosított időkeret: 
Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák 

szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer 45 perc biztosítható. 

CÉLJAI:  
• A rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása.   

• A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.  

• Sportversenyekre való felkészítés, a versenyeken való részvétel biztosítása.  

• A mindennapos testnevelési feladatok ellátása.  

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK ELVEI 

• Az iskolai sportkörben való munka fontos része a nevelő-oktató munkánknak. 

• A szakköri munkát csak azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik a tanulmányi 

követelményeknek, képességeikhez mérten jól megfelelnek. 

• A szakköri csoport indításának optimális létszáma minimum 5 fő. A lehetséges 

létszám fölötti jelentkezés esetén az elbírálás szempontja a tanulmányi munka. 

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK, SPORTÁGAK:  

• testnevelési játékok (kölyökatlétika),  

• boccia,  

• futóbicikli,  

• evezés,  

• úszás,  

• vívás (a sulivívás keretében).  

Az iskolai sportkör működését a Sportköri Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
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SPORTPROGRAMOK SZERVEZÉSE 

A szülők bevonásával sportprogram szervezése a szorgalmi időszakban történik. Biztosított a 

konduktív nevelési foglalkozásokon, habilitációs, rehabilitációs órákon felül a délutáni 

sportolás lehetősége is. A sportprogramok közül 6 sportköri ág működik a szükséges és 

megfelelő feltételrendszerek megléte esetén, melyen lelkesedéssel vesznek részt a diákok. 

Fontosnak tartjuk a szülők és a család bevonását a különböző programokba, elsődleges, hogy 

a tanulót sikerélmény érje, hogy a mozgást örömmel végezze. A sportprogramokon való 

részvételhez előzetes egyeztetés szükséges a csoportvezetővel, aki figyelembe veszi a diákok 

tanulmányi eredményét és mozgásállapotát. 

Evezés:  

• Őszi szemeszterben, heti két alkalommal vízi evezés, összesen 10 alkalom 12 fő 

• Tavaszi szemeszterben, heti két alkalom vízi evezés, összesen 18 alkalom 12 fő 

• Három utánpótlás országos verseny, és egy budapesti 12 fő, kettő vidéki 10-12 fő  

Úszás 

• a sportág kívánalmainak megfelelő mozgásállapotú diákoknak 

• éves szinten három versenyen való részvétel, 2-3 fő + kísérő egy vidéki és kettő 

budapesti  

• klasszifikáció 

Boccia 

• tanév folyamán három utánpótlás verseny, egy budapesti 8 fő és két vidéki helyszínen 

6-8 fő  

• klasszifikáció 

Vívás 

• egy alkalommal országos vívó találkozó 18 fő  

• három alkalommal egyesületi vívás 10-12 fő  

Futóbicikli 

• évente négy futóversenyen való részvétel, kettő budapesti 4-6 fő és kettő vidéki 

helyszínen 5 fő 

Atlétika 

• évi négy alkalommal atlétikai pályán edzés 6 fő  

• évente kettő budapesti verseny 8 fő  
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TÖMEGSPORT 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a sportkörben feladatot vállaló konduktorok 

szervezhetik a szorgalmi időre. 

A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt. A felkészítő tevékenység alapján a tanulók házi versenyeken, 

iskolák közötti versenyeken és a Diákolimpia versenyein indulhatnak. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, területi, körzeti vagy házi versenyeken 

győztes illetve helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség 

megismerje. 

A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület munkájában rendszeresen részt vehetnek. A 

részvételt az osztályfőnököknek be kell jelenteni. 

PARTNERI KAPCSOLATOK  

A sportkör kapcsolatot épít ki az országos diáksportszövetséggel, sportszövetségekkel, Pető 

Sport Egyesülettel. Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vívó 

Szövetséggel, melynek keretében edző segíti a pedagógus munkáját legalább heti 1 sulivívó 

óra keretében. 

Amennyiben az iskolai sportkör megszervezése érdekében további tornaszoba, tornaterem 

kialakítása válik szükségessé, annak biztosítása - amennyiben az a gyermeknek, tanulónak 

aránytalan terhet és többletköltséget nem jelent - tornateremmel, tornaszobával rendelkező 

más nevelési-oktatási intézménnyel vagy sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével 

kötött megállapodás alapján is teljesíthető a helyiség használati jogának és rendjének írásbeli 

rögzítésével. 

TÁBOROK 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése, a közösségformálás, valamint a tehetséggondozás 

keretében a tanév befejeztével, az intézmény közalkalmazottainak bevonásával, iskolai 

táborok szervezhetők diákjaink számára. A táborokban a részvétel önkéntes, a felmerült 

költségeket a szülők vállalják. 

4.8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Pedagógiai tevékenységünkkel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden 

gyermek részére biztosítsa: 

• a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 
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• 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, 

• 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, 
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• 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, 

• 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. 

4.9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A sérült gyermeket nevelő családok számos nehézséggel szembesülnek a mindennapok során. 
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Ennek következtében több odafigyelésre és támogatásra van szükségük. 

Céljaink: 
• a szociálisan hátrányos 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 csoportvezető konduktor irányításával, 

• a szociális hátrány leküzdésére irányuló stratégia megvalósítása, 

• a probléma és a javaslatok megbeszélése az intézményegység vezetőivel, 

gyermekvédelmi felelőssel, illetve más kompetens szakemberrel. 

5.4.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Idegrendszeri károsodásuk következményeként gyermekeink 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. Az integráció gátja 
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lehet a sérült, nem egyenletesen fejlődő személyiségstruktúra, ezért elsődlegesnek tartjuk a 

komplex mozgásfejlesztés mellett az intenzív képességfejlesztést, a személyiség alapozását. 

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

konduktív napirenden belül kínálkozó fejlesztési alkalmakat is maximálisan kihasználjuk. 

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. 

Feladatok: 

• figyelem, koncentráció, memória fejlesztése, 

• téri orientáció (testkép, testséma, iránytévesztés, lateralitás) fejlesztése, 

• percepció-motorium területén észlelt problémák leépítése, 

• az aktivitás területén mutatkozó problémák (inaktivitás, impulzivitás, hiperaktivitás) 

enyhítése, 

• kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, 

• grafomotoros készségfejlesztés. 

4.10. Az iskola teljes körű egészségneveléssel összefüggő feladatai 
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. Minden konduktor, pedagógus és 

diák egyaránt részese az egészségnevelés megvalósításának. 

Céljaink: 

• 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, 
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• lelkileg egészséges személyiségek nevelése, akik a sérülésükből adódó hátrányokat 

tudják kezelni, 

• az életkori változásokból adódó egyéni problémák figyelembevétele, tanulóink 

átsegítése az ebből adódó belső és külső konfliktus helyzeteken. 

Egészséges és önálló életmódra nevelés, mozgástevékenységre, mozgási igényre nevelés 

Célok:  
• mozgásfejlesztés, mozgásigény felkeltése, a mozgás megszerettetése, 

• a szabadidő hasznos eltöltése, 

• rendszeresség, egészséges életritmus a mindennapi életben, 

• edzettség, álló - és teherbíró képesség növelése. 

Tevékenységek: 
Intézményünkben, a mozgásukban akadályozott gyermekek habilitációja, rehabilitációja 

céljából a komplex programok keretében csoportos és egyéni mozgásfejlesztést végzünk 

naponta több órában konduktorok irányításával. A csoportok szervezésében és keretein belül 

mindennapos a játékos testmozgás Iskolai szinten szakköri tevékenységekkel bővülnek a 

lehetőségek. A felső tagozatosok részére rendelkezésre áll az iskola kondicionáló terme, ahol 

a fizikai állóképesség és erőnlét növelésére alkalmas gépeket használhatnak növendékeink. 

Tanulóink számára - a változó lehetőségektől függően - biztosítjuk a versenysportban 

(parasportokban) való részvételt. Ügyelünk a szabadidő hasznos eltöltésére  

Önellátásra, önkiszolgálásra nevelés 

Célok: 
• önálló életvitel elérése az önellátás és önkiszolgálás képességével,  

• személyi és környezeti esztétikum megteremtése életkori szinten. 

Tevékenységek: 
Iskolánk tanulói az önellátáshoz és az önkiszolgáláshoz szükséges ismereteket a konduktív 

napirendi tevékenységek során alkalmazzák. A csoportok komplex programja részletesen 

megjelöli a tanulók önellátási céljait, feladatait, differenciált módjait A napirend során a 

helyes tisztálkodási szokások mellett a tiszta és rendezett környezet megteremtésének 

tudatosítása is fontos feladat. 
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A felső tagozat tanulói számára kollégiumi elhelyezéssel és konduktív életvitel programmal 

biztosítjuk az önálló életvitel tanulásának lehetőségét, ahol az eddig közvetlenül irányított 

tevékenységek gyakorolhatók.  

A biztonság megőrzésére nevelés 

Célok: 

• személyes biztonság megőrzése, 

• veszélyes helyzetek felismertetése, balesetek megelőzése, 

• mentálhigiénés biztonságra törekvés, lelki egészségvédelem. 

Tevékenységek: 
A konduktív napirendi tevékenységek során törekszünk a biztonságra, és a balesetek 

megelőzésére, tanulóinkat alkalmanként balesetelhárítási oktatásban részesítjük. 

Az otthoni és az utcai (közlekedési) balesetek elkerülésének megtanítása szemléltetéssel, 

gyakoroltatással történik, mivel a mindennapi élethelyzetek során gyermekeink kevesebb 

tapasztalattal rendelkeznek korosztályuknál. Személyes biztonságuk megőrzése érdekében 

megtanítjuk őket a mozgásukból adódó hátrányok leküzdésére. 

Tekintettel gyermekeink eltérő pszichoszomatikus érettségére és 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. 

Családi és közösségi életre nevelés  
Célok: 

• 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: 
A helyes tisztálkodási szokások kialakítása és alkalmazása, a higiénia és a tisztaság 

fontosságának tudatosítása a konduktív napirendi tevékenységek során valósul meg. 

Tiszta, rendezett környezet biztosítása a tanulók aktív bevonásával történik 
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Az iskola védőnője rendszeresen végez testtömeg és magasságmérést. A mérés eredményéről 

tájékoztatást nyújt, a szükséges intézkedések megtételében pedig aktívan közreműködik. 

Felvilágosító órákat szervezünk biológia tanár, védőnő, ápolónő, osztályfőnök bevonásával. 

A napirend során figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozási szokások tudatosítására, a 

káros szenvedélyek veszélyeinek megismertetésére. 

Rendszeresek az egészségügyi szűrések tanulóink életében, a fogmosás és a helyes 

szájhigiéniai szokások elsajátítása fogorvos irányításával valósul meg. 

Élünk az egészségnevelési programok lehetőségével és megemlékezünk az Egészségügyi 

Világnapról. 

4.11. 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.  
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Minden évben egy alkalommal elsősegély nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak külső 

szervezetek bevonásával. 

Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély - nyújtással foglalkozó 

témanapot szervezünk tanulóink számára. 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

4.12. Az iskola környezeti nevelési programja 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk az ökológiai szemléletű oktató- és 

nevelőmunkára. Az egyes környezeti tartalmakat és aktuális témákat a különböző 

tantárgyakba beépítve dolgozzuk fel. A környezeti nevelés a konduktív napirend során 

folyamatosan jelen van. Iskolánk elnyerte az „Ökoiskola” címet, kiemelten fontosnak tartjuk 

ökológiai környezetünk megőrzését a jövő nemzedékek számára is. 

Céljaink 

• A természet szeretetére, 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. 

A környezeti nevelési program legfőbb területei, tevékenységei, feladatai 

A környezeti nevelési program kiemelt területei  
• A természet szeretetére nevelés, mely során törekszünk az élő környezet elfogadására, 

személyes élmények, tapasztalatok gyűjtésére. célunk környezettudatos gondolkodás 

és magatartás kialakítása. 

• Globális gondolkodásra nevelés, a saját környezetükben előforduló környezetvédelmi 

kérdések, problémák kapcsolódása a globális problémákhoz. 

• Személyes felelősségvállalás a környezetért, saját környezetükben alkalmazható 

környezetvédelmi technikák megismerése és alkalmazása. 
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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. 

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 a különböző 

környezetkímélő kertészeti és mezőgazdasági technikákról. 

Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés folyik, a gyermekek a konduktív napirend során 

elsajátítják, a nap folyamán keletkező háztartási hulladék szétválogatását.  

A keletkező zöldhulladékot komposztáljuk, így tanulóink megismerhetik a komposztálás 

jelentőségét. 

A tanév ideje alatt iskolai papírgyűjtést szervezünk. A csoportok, osztályok között 

papírgyűjtő versenyt rendezünk.  

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

tárolót az önkormányzat Környezetvédelmi Osztálya segítségével telepítjük. 

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. 

Megemlékezünk a természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokról (Föld világnapja, Víz 

világnapja, Madarak- és Fák napja stb.). 

Játékos témanapot szervezünk gyermeknapra, ahol tanulóink kötetlen keretek közt játékos 

formában szerezhetnek információkat, gyűjthetnek benyomásokat egy-egy témakörről. 

Tanulmányi kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szervezünk, hogy tanulóink számára minél 

több személyes élményhez kapcsolva váljék fontossá a természet szeretete.  

4.13. A fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek 

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

kultúrát alakítsunk ki tanulóinkban, amelynek birtokában szükség esetén felelősségteljes 

döntést tudnak hozni. 
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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. 

Megismertetjük tanulóinkkal a piac, a marketing, a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. A fogyasztás során fontos, hogy tudjanak tájékozódni, a sok-sok 

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. 

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, 

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. 

Diákjaink hatékony nevelésének, konduktív programunk komplexitása ad keretet Tanulóink 

mindezek megismerésével az élet megmérettetéseire tájékozottabban, nagyobb önbizalommal 

tudnak felkészülni. 

4.14. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-

oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

Tárgyi eszközök: 
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• a konduktív nevelés inklúziós céljával összhangban, a mindennapokban fellelhető, 

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

• speciális vagy speciálisan adaptált eszközöket, segédeszközöket csak szakmailag 

indokolt esetben, meghatározott ideig és céllal alkalmazunk, 

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

program megvalósításához az eredmények eléréshez szükséges „kellékek”, ezért 

azokat a komplex program, valamint a tantárgyakra és osztályokra kidolgozott 

tanmenetek tételesen kell, hogy tartalmazzák, 

• hangszerek, 

• audiovizuális és infokommunikációs eszközök, 

• készségfejlesztő, ismeretterjesztő, tanulást segítő kommunikációs programok, 

• digitális oktató játékok (edutainment), 

• tankönyvek és kiadványok, 

• saját fejlesztésű és készítésű segédanyagok, 

• nyomtatott tanítói/tanári és tanulói taneszközök, 

• kesztyű-, ujj- és síkbábok, 

• tanári szemléltető eszközök. 

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

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

általában használt eszközeit. 

4.15. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének 
formái és továbbfejlesztésének lehetőségei 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés, a napirendi 

tevékenység során történik. 

A diákok bármely pedagógust megkereshetik problémáikkal, javaslataikkal személyes és a 

közösséget érintő ügyekben egyaránt, információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőjétől.  

A diákok személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök, a csoportvezető és a 

csoport konduktorai foglalkoznak. 

A diákok jelentős részét érintő információk közlésére, illetve cseréjére, a felmerülő problémák 

megbeszélésére a diákönkormányzati gyűlés ad teret. 
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A szülők közösségét érintő kapcsolattartás formái 
Partneri viszony kialakítása 

A konduktív nevelési folyamatban fontos a konduktor és szülő közötti partneri viszony 

kialakítása. Az összehangolt, aktív együttműködés elengedhetetlen feltétele a gyermek 

mozgás és személyiségfejlesztésének. A konduktornak jelentős szerepe van az elfogadás 

segítésében, a család konduktív szemléletének kialakításában, reális jövőkép és célok 

meghatározásában. 

Kapcsolattartás formái 
Tájékoztatás 

Napi, heti történések, fejlődések átadása, személyesen, telefonon, üzenő füzetben, tájékoztató 

füzetben, ellenőrzőben, e-mailen keresztül. A tájékoztatás 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 észrevétel. Továbbá lehetőséget ad a különféle Intézményi programok megismerésére. 

Konzultációk 

A pedagógus vagy a szülő kezdeményezésére, konkrét problémák megbeszélése a gyermek 

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

Fogadóóra 

A szülő tájékoztatása gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, felmerülő problémákról. 

Lehetőség van, hogy a pedagógus tanácsokat adhasson a gyermek nevelésével kapcsolatban.  

Az iskola biztosítja, hogy a szülő négyszemközt beszélhessen a pedagógussal. A fogadó 

órákat a szülővel előzetes egyeztetés alapján tartjuk, igazodva a vidéki szülő időbeosztásához. 

Az intézményegység-vezetője heti rendszerességgel tart fogadóórát.  

Szülői értekezlet 

Az iskola éves munkaterve szerint évente 2-3 alkalommal kerül megszervezésre. 

Feladata az egész osztályt, csoportot, intézményt érintő kérdések megbeszélése, tájékoztatás 

az iskolában jelentkező feladatokról. Szülők tájékoztatása az osztály, csoport aktuális 

problémáiról. 

Szülői fórum 

A meghatározott időközönként összehívott megbeszélések lehetőséget adnak a szülők 

közösségét érintő általános problémák megoldására. Tájékozódhatnak a sajátos nevelési 

igényű gyermekek-családtagok jogairól, és esélyegyenlőségének biztosításáról, egészségügyi 
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szakellátásáról, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásáról, közlekedési 

kedvezményeiről, gyógyászati segédeszközeinek- és anyagi támogatásának igénybevételéről. 

Nyílt nap 

• a csoport napirendjének, az osztály munkájának megismerése, a gyermekek 

feladathelyzetben történő megfigyelésének a lehetősége az érdeklődő szülők számára. 

• az iskolába készülő óvodások számára, melyen bepillanthatnak az iskola életébe 

• más intézmények pedagógusai számára lehetőséget biztosítunk az iskolánkban folyó 

pedagógiai munka megtekintésére 

Szülői szervezet 

Az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezet működik. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, 

tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók 

csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet 

a nevelőtestület értekezletein. 

A pedagógusokkal való együttműködés, kapcsolattartás formái 

Nevelési értekezlet 

Az intézmény összes pedagógusa és a pedagógiai munkát segítő munkatársak részvételével 

Osztályozó értekezlet 

Félévente minden érintett pedagógus részt vesz. 

Szakmai munkaközösség ülései 

Az intézményen belüli nevelő-oktató munka összehangolása. 

Munkacsoportok  

Aktuálisan szervezett kisebb csoportban megvalósuló megbeszélések szervezése egy adott 

feladat, probléma megoldása érdekében. 

Konduktori team megbeszélései 

Adott csoport napirendjének tervezése, szervezése, célok, feladatok megbeszélése, 

továbbvitel. Aktuális problémák megoldása. 

Együttműködés, kapcsolattartás egyéb intézményekkel 
• intézményi látogatások, részvétel bemutató órákon, továbbképzéseken, 

• érzékenyítő programok szervezése, 
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• tanulóink érdekében folyamatos együttműködés és kapcsolat a szakszolgálatokkal, 

tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal, 

• lehetőséget biztosítunk más intézmények tanulóinak, hogy iskolánkban vegyenek részt 

a közösségi szolgálatban. 

4.16. A Konduktív Gyakorló Általános Iskolában folyó nevelés-

oktatás képzési szakaszai 
Alapelvünk 

A konduktív pedagógia alapelveinek megfelelően programunk komplex személyiséget 

fejlesztő, melyben a testi, értelmi és szociális képességek alakítása azonos hangsúllyal 

szerepelnek, egymást kiegészítve szorosan egymásra épülve. 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott eljárások és 

nevelési módszerek tárháza, melyek harmonikus személyiségfejlődést biztosítanak.  

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

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

Tanulóink lehetőségeit, korlátait és speciális szükségleteit figyelembe véve a következő 

elveket alkalmazzuk: 

• a differenciált tanulás elve: kellő toleranciával vesszük figyelembe a gyerekek eltérő 

egyéni képességeit, sajátosságait, méltányoljuk az intelligenciájuk különbözőségeit, 

így megfelelve ezzel a gyerekek, a családok és a társadalmi elvárások 

követelményeinek, 

• a differenciált tanulási segítségnyújtás elve: a pedagógiai segítségnyújtás gyermekhez 

igazítása, a tanulók differenciált, egyéni megsegítése a követelmények elérésében, 

elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve, 

• egyenrangúság elve: a gyermek teljes jogú résztvevője a pedagógiai folyamatnak, 

tehát a diák és a pedagógus közösen, egyenlő félként, tiszteletben tartva egymás 

személyiségét, aktív résztvevője a folyamatnak, ahol a bizalom, a tolerancia és a 

megértés dominál, 

• következetesség elve: mely megjelenik a pedagógus-gyermek, a pedagógus-szülő, a 

pedagógus-pedagógus kapcsolatban és természetesen a pedagógus önmagával 

szemben is, 
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• esélyegyenlőség biztosításának elve: minden gyermek pozitív tulajdonságait emeljük 

ki, és ezekre építve fejlesztjük a teljes személyiséget 

• motiváció elve: felkeltjük tanulóinkban a megismerési, felfedezési vágyat, hogy 

örömmel, kedvvel jussanak el az ismeretekig, 

• felelősség elve: a pedagógusok felelősek tanítványaiknak a tőlük telhető legmagasabb 

szintű oktatásért és nevelésért, 

• a tanuló mindenekfelett álló érdekének elve: maradéktalanul betartjuk a gyermeki 

jogokat tartalmazó törvényeket, megfelelő színvonalon aránytalan terhek nélkül 

fejlesztjük, oktatjuk és neveljük tanulóinkat. 

Az iskolára való alkalmasság feltételezi a megfelelő testi fejlettséget, a jó pszichés 
státuszt, a szociális és mentális érettséget. Ezen belül elvárja, hogy a tanulás sikerességét 

leginkább befolyásoló ún. totális érzékelő apparátus – az észlelési (látás, hallás, 
tapintás), a mozgásos és az ezeket kísérő verbális struktúra épségét, hiszen ez lesz az 

alapja minden fogalmi szintű megismerési folyamatnak. Amennyiben a szenzoros és 
motoros rendszerek fejlettsége és összerendezettsége sérül, abban az esetben a tanulási 

nehézségek egy sajátos esete áll fenn: ép érzékszervek birtokában, normál - esetenként 
kimagasló - intelligenciaszint mellett sem képes a gyermek a szokásos időtartamon belül, 

általános módszerekkel az alap kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) elsajátítására. 
A gyermekek különböző képességekkel és adottságokkal rendelkeznek, ezért a differenciálás, 

a tehetséggondozás és a felzárkóztatás 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, a páros 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 maximálisan a tanulók 

szükségleteihez igazodnak. 
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Iskolánkban az előkészítő évfolyam beindításával a tanulmányaikat megkezdő gyermekeknek 

még egy tanévet biztosítunk az előkészítő időszakra. Az első évben a sikeres iskolai 

teljesítéshez szükséges részképességeket fejlesztjük elsősorban. A gyermekek játékos 

formában, minden érzékszervre kiterjedő szemléltetéssel, tapasztalati úton, sok-sok 

tevékenykedtetéssel és élményszerzéssel, mozgásos tevékenységeken keresztül tanulnak. 

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

haladását, sikerélményhez juttatását. Az egyéni készségeket, képességeket figyelembe vevő 

oktatás elősegíti az örömteli, kudarc nélküli tanulást. 

Differenciálunk a segítségnyújtás módjában, a feladatok mennyiségében és 

megfogalmazásában, illetve kivitelezésében, valamint a tevékenységek nehézségi szintjén, sőt 

a célok és az értékelés területén is.  

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

oktatása diszkalkúlia megelőző módszerrel történik. 

Mindennapos feladatunk a kommunikáció fejlesztése, az érthető és kifejező beszédre nevelés. 

Programunkban több alkalommal biztosítjuk a beszédfejlesztő foglalkozást, de a 

kommunikáció fejlesztése minden tevékenységben és iskolai élethelyzetben megjelenik. 

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

differenciálásának és pontos kiejtésének tanítása, a tiszta, érthető beszéd kialakítása, az aktív 

szókincs folyamatos bővítése és természetesen a metakommunikáció fejlesztése. Munkánkat 

logopédus szakember segíti. 

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 

lehetőséghez mérten hangszeres zenét tanulnak. 

A tánc és dráma foglalkozások beépítve a magyar nyelv és irodalom órák keretébe, a 

személyiségfejlesztő játék órák, valamint a színjátszó szakkör 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 
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fortélyait. A szülők visszajelzései alapján neveltjeink otthon is szívesen alkalmazzák az 

iskolánkban 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. 

Az alkalmanként felmerülő magatartási problémákat (csúfolódás, csúnya beszéd, 

rendetlenség, durvaság, stb.) is rendszeres beszélgetésekkel próbáljuk orvosolni, melyeket 

kiscsoportos formában vagy kétszemélyes helyzetben bonyolítjuk le. A gyermekek nyíltan, 

őszintén elmondják sérelmeiket, megdöbbentő sorsok, élethelyzetek tárulnak fel előttünk 

(börtönben lévő szülő, agresszivitás, családon belüli erőszak, alkoholizmus, pszichiátriai 

gondozás alatt álló anya, mélyszegénység 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 támogatja a rászorultakat.  

Tanulóink kiegyensúlyozott lelki életének megőrzése, illetve a bonyolult, szakember 

segítségét igénylő problémák megoldására pszichológus segítségét is igénybe vesszük. 

4.17. Iskolánk tanulóinak nevelése-oktatása előkészítő 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. 
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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 folyamatokban való intenzív elmélyülés, a saját élmények összekapcsolása a 

megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel.  

Az ismeretátadás során főbb pedagógiai értékeink, módszereink, a 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, így részletes szöveges értékelést alkalmazunk az 

alsóbb évfolyamokon a tanítási év során több alkalommal is. Az ellenőrzés, értékelés célja, 

hogy a tanulót hozzásegítsük a reális önismeret, önértékelés kialakításához, erősödjön a 

tanulás iránti motivációja, valamint a pedagógus számára az értékelésből leszűrhető 

tapasztalatokat adjon, melyeket a pedagógiai folyamatokban hasznosíthat. Értékelő 

tevékenységünk minden esetben az egyéni adottságok maximális figyelembe vételével a 

tanulók érdekeit szolgálják. Szeretetteljes, elfogadó és támogató légkörben, magasan képzett, 

több diplomás, tapasztalt konduktorok, gyógypedagógusok tanítják, nevelik a gyermekeket.  

Célunk 

A 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 tanulóink 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, 
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• 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. 

Az előkészítő évfolyam létrehozásának okai és célkitűzései 
Az iskolai életre való felkészülés és felkészítés az előkészítő évfolyamon indul el. Augusztus 

31-ig a 6. életévüket betöltő gyermekek iskolánk előkészítő osztályában kezdik meg 

tanulmányaikat, melybe csak egy tanéven keresztül járhatnak. 

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 a 

pedagógusok jobban megismerhessék az iskolába bekerülő gyermekeket, valamint 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 számtalan részképesség-zavar 

társulhat. Tanulóink között van, aki látás-, illetve hallássérült, vagy a beszédben való 

akadályozottság nehezíti a mindennapjait. 

A központi idegrendszeri sérült gyermeknél a számolás-, olvasás- és írástanulást több tényező 

is gátolja, késlelteti. Ezért elsajátításukra már az előkészítő osztályban nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

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 előkészítő osztályban megismertetjük a gyermekekkel azokat a meséket, állathangokat, 

hívóképeket, amelyek majd első osztályban az olvasás - és írástanítás alapjául szolgálnak. Ez 
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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 részletesen kitérjünk a teljesítmények mögött álló 

erőfeszítésekre is. A szöveges értékeléssel egy folyamatot tükrözünk, nem csupán statikus 

állapotot. 

Az ismeretátadás során a legfőbb pedagógiai erényeinkre támaszkodunk: az ismeretek 

sokoldalú megközelítése, a konkrét és érzékletes szemléletességre való törekvés, a 

fokozatosság, a tervezettség és a rendszeresség, a játékosság, valamint a differenciált 

fejlesztés és differenciált követelményrendszer megvalósítása. 

Célunk, hogy a gyerekek egy elfogadó és támogató légkörben jól érezzék magukat, magukhoz 

mérten maximálisan 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 előkészítő év elején, illetve 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, 

• GMFM. 

Az előkészítő év feladata: 

• olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen funkciókat a 

konduktív pedagógia és a gyógypedagógia eszközrendszerével, módszereivel, hogy a 

tanuló alkalmas legyen az alapvető kulturtechnikák (írás, olvasás, számolás) 

eredményes tanulásának megkezdésére, 

• az iskolai tanuláshoz szükséges képességék intenzív fejlesztése, 

• a részképesség-zavarok korrekciójának megkezdése, személyre szabott kezelése, 

• 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, 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

64 

 

• kiemelkedő feladat a komplex mozgás és önkiszolgálási teendők minél 

összerendezettebbé, önállóbbá tételén keresztül a kognitív funkciók fejlesztése. 

Kiemelt alapossággal végezzük a leendő tanulók permanens megfigyelését az előkészítő 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 fejlettsége, 

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

önállóan kialakított testhelyzet megléte, 

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

• analízis-szintézis képességének megfigyelése, 

• a rövid és hosszú távú memória megfigyelése, 

• a figyelem idejének, terjedelmének és tartósságának 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. 

Az 1-8. évfolyam legfontosabb feladatai 

1-2. évfolyam 

• Fokozatos átvezetés az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe, 

szokásrendjébe. 

• A nevelési-oktatási célok középpontjában az intenzív fejlesztés áll. 

• Itt történik a képességek további alapozása és erősítése, valamint a tanulás megfelelő 

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

összefüggő önkiszolgálási, önellátási teendők és mozgásos tevékenységek bővítése, 

fejlesztése. 

• Előkészítjük és megalapozzuk a kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát. 

3-4. évfolyam 

• Fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által 

meghatározott tanulási feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés 

igénye. 
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• Az oktató-nevelőmunka célja az alapképességek további bővítése és megerősítése, a 

tanulási stratégiák kialakítása. 

• Előtérbe kerül a kreativitásra, a tevékenységre való ösztönzés, amely fejleszti az 

alapvető képességeket és alapkészségeket. 

• Egyre intenzívebbé válik a tanulók személyiségének kibontakozása és érése, így 

elengedhetetlenné válik önismeretük fejlődésének elősegítése a tanulási, viselkedési 

szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével. 

• Napi feladat a sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, 

a jól működő funkciók tovább fejlődésének segítése differenciált pedagógiai eljárások 

alkalmazásával. 

5-6. évfolyam 

• Az 5-6. évfolyamon elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztése jellemző, míg a 7-8. évfolyamon az egyre összetettebb tudástartalmakkal 

összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, bővítése válik 

hangsúlyossá. 

• A gyerekek fejlettségéhez és értelmi képességeihez mérten iskolánkban lehetőség van 

az 5. évfolyam nyújtására, azaz a tananyag két iskolai tanév alatti elsajátítására. A 

tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóinknál minden esetben, a 

normál tanrend szerint haladóknál opcionálisan, melyről az osztályfőnök, a 

csoportvezető konduktor és az intézményvezető közösen dönt. 

• A tanulásban akadályozott tanulóink a nyújtott 5. osztály mindkét tanévében kiemelt 

óraszámban vesznek részt az iskolaépület falain kívüli tapasztalatszerzésben. 

• Alapfeladattá válik a tanulók felkészítése az önálló életmódra és az önálló 

munkavégzésre, a tanulói a képességkultúra fejlettségéhez igazodó előkészítő 

szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 

7-8. évfolyam 

• Az egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott 

kompetenciák fejlesztése és bővítése válik hangsúlyossá. 

• A felső tagozatos oktató-nevelőmunka fő feladata a képi gondolkodás 

továbbfejlesztése, valamint a továbbtanulásra való felkészítés. Olyan praktikus 

ismeretek elsajátítása, amelyek lehetővé teszik a mozgásállapotnak megfelelő életmód 

kialakítását, illetve az önálló életvitel megalapozását. 
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• Alapfeladattá válik a tanulók felkészítése az önálló életmódra és az önálló 

munkavégzésre, a tanulói a képességkultúra fejlettségéhez igazodó előkészítő 

szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 

• A 8. évfolyam végére intézményünkben az ismeretek megerősítése, rendszerezése, a 

pályaválasztás és az önálló életvezetésre való felkészítés kerül előtérbe. 

Képzési specialitásaink 

• a zavaró ingerek csökkentése, 

• a fő inger kiemelésének segítése kiemeléssel, rávezetéssel vagy rámutatással, 

• a feladatok kis lépésekre bontása, 

• az információk többszöri ismétlése, több csatornán történő érzékeltetése, 

• strukturált, fő fogalmi kategóriákba rendezett, állandó elrendezésű képanyag (Képes 

füzet tanulási segédanyag), 

• 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, 

• speciális eszközrendszer, 

• egyénre szabott fejlesztő és felzárkóztató programok. 

4.18. Az integrációs felkészítésben részt vevő gyermekek nevelése-

oktatása 1-4. évfolyamon 

Az esélyteremtő csoportot 2004-ben szülői kezdeményezésre hoztuk létre, melynek keretében 

együtt neveljük az ép mozgású és az enyhe fokban mozgássérült tanulókat. 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. 
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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 tanulás szervezeti kereteibe, 

tevékenységrendszerébe, szokásrendjébe, 

• az iskolai tanulmányok előkészítésére (előkészítő osztály), 

• elfogadó légkörben a kudarc nélküli tanulás élményének megtapasztalására, 

• 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 közel 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 és a személyes higiéniát a mindennapi tevékenységek szerves részeként 

tanítjuk. 

Tanulóinkat a mozgásfejlesztő foglalkozásokon két csoportban foglalkoztatjuk. 

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, elleshetik a 

korosztályuk mozgásmintáit, összemérhetik ügyességüket, erejüket és bátorságukat a 

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

A mozgássérült gyermekek mintaként tekintenek ép mozgású társaikra, jelenlétük 

húzóerőként hat. Az ép mozgású gyermekek észrevétlenül megtanulják, magukévá teszik a 

másság elfogadását, a barátot, az osztálytársat látják sérült társukban. A differenciált 
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feladatok, speciális eszközök, és az egyénre lebontott segítségnyújtás lehetővé teszik 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 feladatok észrevétlenül vezetnek át a tanultak alkalmazásába. Az itt tanult jó 

megoldásmódok 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 társakban félelmet kelt, mely feszes 

izomtónusukat fokozza, aktivitásukat, mozgásindítékukat csökkenti. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a mozgássérült gyermekek tudnak ebbe a csoportba 

jól beilleszkedni, folyamatosan fejlődni, akik képesek a normál tempójú helyváltoztatásra 

(segédeszközzel, vagy segédeszköz nélkül), jól kommunikálnak társaikkal, és önellátási 

tevékenységük életkori szintjük átlagától kevésbé tér el. 

Az integráció akkor sikeres, ha megfelelően előkészített, átgondolt és megtervezett. 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. 

4.19. 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. osztály) gyermekek számára nyújt segítséget.  

A program célja 
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• 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 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 helye, helyszínei 

• a kollégiumi élet színterei az Intézmény épületében a 2. emeleten kialakított 

apartmanok,   

• 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. 

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

• közlekedési ismeretek, 

• háztartási ismeretek, 

• szolgáltatások igénybevétele, szükségletek, igények kielégítése. 

A program feladatai, tartalma 

Kollégiumi közös élet során – a szervezett művelődési és sportolási tevékenység mellett - 

diákjaink megtanulják a lehető legönállóbban ellátni magukat. 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, a mindennapok tevékenységeiben tapasztalják meg az 

együttélés szépségét és nehézségeit, az alapvető viselkedési szabályokat.  
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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 

• A gyalogos közlekedés és a tömegközlekedés szabályai, a veszélyhelyzetek 

kikerülésének lehetőségei, különös tekintettel a kerekesszékkel és a segédeszközzel 

történő közlekedésre. Mindezek megtapasztalására, önmaguk kipróbálására az 

Intézmény helyi sajátosságait (villamos, buszjárat) kihasználva, a különböző időjárási 

viszonyok között (sima, csúszós, latyakos járda, úttest) biztosítunk lehetőséget. 

• 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 és állandó gyógyszereik elpakolására. 

• A biztonságos utcai közlekedésre a csoportos és egyéni mozgásfejlesztő 

programjainkon készítjük fel tanulóinkat. 

Háztartási ismeretek 

• Egészséges életmód, egészséges táplálkozás irányelvei és fontossága. 

• Alapvető 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. 

• 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 a sérülésükből fakadóan 

nagyobb a veszélye. 
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• A háztartásban használt tisztítószerek használata, biztonságos tárolásuk, veszélyei. 

• Háztartásban keletkező hulladékok szelektív gyűjtése, környezetvédelem. 

• Takarékosság a család pénzügyeinek függvényében, valamint anyag- és 

energiafelhasználás tekintetében. 

• Vásárlási szempontok, melyek kapcsolódnak a szolgáltatások témakörhöz. A tudatos 

vásárlás fontossága, bevásárló lista készítése. 

A mozgássérült gyermekek jobban ki vannak téve a veszélyhelyzeteknek. A személyes 

biztonság megőrzése nem csak a járásuk során előforduló esések technikájának megtanítására 

korlátozódik. Az elektromos eszközök (számítógép, porszívó, lámpa, stb.) használata előtt 

mindig tudatosítjuk bennük, hogy sérült konnektorhoz, rosszul szigetelt kábelhez ne 

nyúljanak. Mivel manipulációjuk gyakran ügyetlen, így árammal működő eszközöket, hegyes 

szerszámokat csak biztonságos és stabil 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, a jó minőség jellemzői, felelősségteljes döntés 

fontossága a mindennapi életünkben. Helyes vásárlási szokások kialakítása, a 

termékek higiéniai követelményei és a csomagoláson szereplő információk 

értelmezése. A téma kapcsán megbeszélt 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 menete, különös figyelmet fordítva arra, hogy 

írásuk jól olvasható legyen. Az internetes nyomtatványok kitöltésének módjai. 

• Különböző közüzemi szolgáltatások (víz, csatorna, fűtés, áram, TV, telefon, internet), 

választási lehetőségek, igénybevételük menetének megbeszélése, otthoni ügyintézés 

(telefonos, számítógépes) lehetőségei, energiatakarékos magatartás kialakítása. 
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• Különböző közüzemi számlák, folyószámla értelmezése. 

• Bankban intézhető ügyek, takarékoskodás formái, a mindennapokban használt kártyás 

fizetés, pénzautomata használata. A téma szerves része egy bank meglátogatása, az 

ügyintézés folyamatának megtekintése. 

• Fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek, fogyasztói jogoknak a 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. 

A szöveget helyesen értelmező olvasás birtoklása, melyet a tanórákon diákjaink folyamatosan 

gyakorolnak, a különböző hivatali papírok megértésének a feltétele. Az írás és helyesírás 

készségszintű alkalmazása az űrlapok kitöltésének az alapja. 

4.20. A taneszköz és tankönyvkiválasztás szempontjai 
A taneszköz és tankönyvkiválasztás irányadó törvényi háttere: 

• 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,  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,  

• 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 tankönyvekkel és taneszközökkel szemben támasztott elvárásaink: 

• feleljenek meg a tanterv követelményeinek, 

• legyenek szakmailag- és tudományosan megalapozottak, esztétikusak, praktikusan 

használhatók, 

• igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

• adjanak lehetőséget a sokoldalú foglalkoztatásra, fejlesztésre, gyakoroltatásra, 
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• a tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában és kidolgozottságában 

igazodjék a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez, 

• az egyes osztályok könyvei lehetőség szerint épüljenek egymásra, 

• kivitelezésükben nem csak esztétikusak, de tartósak is legyenek, bírják a napi 

igénybevételt. 

A tankönyvellátás szabályait, az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét, a házirend tartalmazza. 

Mindezek mellett olyan taneszközöket és tankönyveket kell választani, amelyek leginkább 

kapcsolódnak a helyi tantervi sajátosságainkhoz, a képzés belső tartalmi arányaihoz. 

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. 

4.21. 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. 

4.21.1. Az ellenőrzés, mérés és az értékelés területei 
Ellenőrizzük, mérjük, és értékeljük 

1. A tanulók személyiségfejlődését, szocializálódását: 

• területei: közösségi normák, szabályok betartása, együttműködés, aktivitás, 

feladatvállalás, önkontroll, önfegyelem, önismeret, önértékelés, pszichés állapot, 

• módszerek: megfigyelés, beszélgetés, dokumentumelemzés, kérdőívek, interjúk, 

szociometriai módszerek, 
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• színterei: iskolai és iskolán kívüli foglalkozások, szabadidős és kulturális programok, 

sportrendezvények, szünetek, 

• dokumentációk: fejlődési lapban történő írásos feljegyzés, decurzus, illetve a 

magatartás értékelése az ellenőrző könyvben vagy a tájékoztató füzetben, és az 

osztálynaplóban, 

• felelősök: programvezető konduktor, osztályfőnök. 

2. A tanulók egy-egy adott tantárgyhoz kapcsolódó ismereteit, képességeit, készségeit, és 

azok fejlődését: 

• területei: az adott évfolyamnak megfelelő tantárgyakon belüli részegységek, 

• módszerek: a tanulók tudásszintjének mérése szóbeli és írásbeli feleltetéssel, valamint 

tudásszintmérő feladatlapokkal, tesztekkel, 

• színtere: a tanítási óra, 

• dokumentációk: az osztálynapló és az ellenőrző/tájékoztató füzet, 

• felelősök: az adott tantárgyat tanító pedagógus, szaktanár, osztályfőnök. 
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4.22. 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 és a tanulóknak kiosztani, 

• 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 és csak 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 a sajátos nevelési igényű 
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tanulóinkhoz (32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról). 

A tudásszint mérésének időpontjai: 
• év eleji diagnosztizáló felméréseket minden tanulóra egységesen alkalmazunk az 

előzetes tudás és a fejlesztendő területek megállapítására, cél a tanulók bemeneti 

kompetenciáinak feltárása, 

• folyamatosan a tanítási-tanulási folyamat során, cél a tudáselemek vizsgálata, a 

hiányosságok feltárása, korrekció. 

• egy adott tantárgyon belül a témakör lezárása utáni mérés, cél az összegzés, 

megerősítés, visszacsatolás, 

• félévi és év végi felmérések. 

4.22.1. 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. 
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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. 

Formatív értékeléssel tárjuk fel a tanulási hibákat és nehézségeket. Tudáselemekre irányul, 

nem a tudás komplex egységeire. Célja az eredményes és hatékony 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 előkészítő évfolyamosok, az első osztály tanulói félévkor és év végén, a második 

osztályosok félévkor szöveges értékelést kapnak tanulmányi előmenetelükről. 

A minősítés formái félévkor és tanév végén az előkészítő, az első és a második évfolyam 

félévéig: 

• kiválóan teljesített, 

• jól teljesített, 

• megfelelően teljesített, 

• felzárkóztatásra szorul. 
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Érdemjegyek, osztályzatok 

Második évfolyam első félévében tanév közben, illetve második osztály félévétől 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. 

Az előkészítő 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 az érvényes Szakértői vélemény alapján 

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 
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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, építő 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. 

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 mutatnak, 

• aktívan beépítik az önértékelés szempontjait, 

• több szempontúak, nem redukálódnak tantárgyi ismeretekre, 
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• 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. 

4.22.2. 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. 

4.22.3. 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), 
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• jó (4), 

• változó (3), 

• rossz (2). 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

• 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). 

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), 
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• kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok eredményeinek nyilvánosságra hozása 

(faliújság, ünnepély, iskolaújság). 

4.22.4. 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, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás. 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért: 

• megrovás, 

• szigorú megrovás, 

• kizárás, 

• fegyelmi büntetés szabható ki. 

4.22.5. 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. 
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• Végzik: az iskolában dolgozó fejlesztőpedagógusok, értékelési szakértők. 

• A vizsgálatok ideje: az előkészítő/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: előkészítő/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. 

• Felelőse: az osztályfőnök. 

Osztálytermi megfigyelés, teljesítményelemzés 

• Cél: az eredményes iskolakezdés biztosítása a kritikus elemi készségek fejlettségi 

szintjének felmérésével. 

• Végzik: az osztálytanítók. 
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• A vizsgálatok ideje: a tanév során folyamatosan. 

• Felelősei: programvezető, osztályfőnök. 

4.22.6. A konduktorok pedagógiai munkájának ellenőrzése, értékelése 

Az ellenőrzést, értékelést végző személyek: 
• a pedagógus saját maga, azaz önreflexió, 

• csoportvezető konduktor, 

• munkaközösség-vezető, 

• intézményvezető, 

• fenntartó, 

• országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, azaz a tanfelügyeleti rendszer. 

Az ellenőrzés, értékelés területei: 

• a nevelő munkájának tervezettsége, előzetes felkészültsége, 

• a tanítási óra és a foglalkozások felépítése, szervezése, 

• a tanítási órán és a foglalkozásokon alkalmazott módszerek,  

• a tanulók ellenőrzése, értékelése, 

• a tanulás támogatása, 

• a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek sikeres neveléséhez-oktatásához szükséges naprakész 

módszertani felkészültség, 

• fejlesztés, esélyteremtés és nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység,  

• osztályfőnöki tevékenység (ha a konduktor egyben osztályfőnök is), 

• a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, foglalkozáson, 

• a tanár-diák kapcsolata, a foglalkozás légköre, 

• a foglalkozás, tanítási óra eredményessége a helyi tanterv követelményeinek 

teljesítése, 

• a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, 

• a szülőkkel való kapcsolattartás, 

• az iskolai helyi szabályok, normák fegyelmezett és következetes betartása, 

• az iskolai szervezethez való kötődés, szakmai elhivatottság, 
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• a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való résztvétel, 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, 

• a tanulók elbocsátásának előkészítése és támogatása, valamint a tanulók 

továbbtanulásának segítése, irányítása, 

• emberi kapcsolatok, kommunikáció a nevelőtestületen belül, 

• kapcsolattartás külső intézményekkel, szervezetekkel, 

• vezetői óralátogatási tapasztalatok, 

• a pedagógusra bízott csoportszobák és tantermek rendezettsége, dekorációja. 

A pedagógusok minősítő- és fejlesztő jellegű teljesítmény-értékelésének eljárásrendje és 

szempontrendszere az Értékelési Rendszerben részletesen olvasható. 

5. A Konduktív Gyakorló Szakiskola  
Elsősorban a Konduktív Gyakorló Általános Iskolában, vagy más intézményben folyó 

alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtunk differenciált segítséget a 

szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, és ezzel 

törekszünk képessé tenni a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, 

eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.  

5.1. A Konduktív Gyakorló Szakiskola célja, feladata 

A szakiskolában folyó nevelés a képességek fejlesztésével és a közismereti oktatással szerves 

egységet alkot. A szakiskolai oktatás alapvető célja, hogy tanulóink a közismereti tárgyak 

tanulása mellett elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek szakmájukból, majd 

tanulmányaik befejezése után eredményes szakmai vizsgát tegyenek, és piacképes tudásukkal 

helytálljanak a védett vagy nyílt munkaerőpiacon. Tudásuk, képességeik és készségeik 

megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. Ennek 

érdekében az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák 

fejlesztésére, az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítására, fejlesztésére. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a 

praktikus gondolkodásra. 

Célunk továbbá, hogy tanítványaink alkalmasak legyenek az önálló ismeretszerzésre, el 

tudjanak igazodni a rájuk zúduló információk tömkelegében. Hisszük, hogy diákjaink 

tanulmányaik során magukévá teszik az „egy életen át tartó tanulás” gondolatát. Nevelési 

szempontból fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ismerjék a kulturált viselkedés szabályait, a 
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társadalmi normákat, képesek legyenek konfliktusaikat sikeresen és eredményesen kezelni, 

majd feldolgozni, és szerezzenek jártasságot a hétköznapi ügyeik intézésében. 

A célok érdekében a szakiskola feladata 

• az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása, bővítése és elmélyítése, 

• a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a 

mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek 

nyújtása, 

• konduktív speciális szakiskolaként a konduktív pedagógia alapelveinek megfelelően 

programunk komplex személyiséget fejleszt, melyben a testi, értelmi, érzelmi és 

szociális képességek alakítása azonos hangsúllyal szerepelnek, egymást kiegészítve 

szorosan egymásra épülnek, nagy hangsúlyt fektetve a sérülésből eredő problémák és 

hátrányok leküzdésére, 

• a tanulási esélyegyenlőség segítése, 

• önálló tanulási technikák elsajátíttatása, 

• a tanórán kívüli személyiségfejlesztés, szociális készségek és magatartásminták 

kialakítása, 

• pályaorientáció, pályaválasztás segítése, tudatos előkészítése,  

• a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai 

közösségekbe való bekapcsolódásra, 

• az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a 

beilleszkedés elősegítése érdekében, valamint az erkölcsi alapelvek és a kulturált 

viselkedési formák átadása, 

• etikai, nemzeti értékek megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységekben egyaránt, 

• reális önértékelésű, egészséges személyiség kialakításával a testi- lelki- szellemi 

harmónia kibontakoztatása, 

• az önállóságra, önművelésre való igény fejlesztése, 

• a változásokra való rugalmas reagálás készségének fejlesztése, 

• együttműködésre való igény, 

• a felelősségvállalás kialakítása, 

• korszerű természet- és társadalomtudományos műveltség kialakítása, 
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• a kor elvárásainak megfelelő informatikai és infokommunikációs ismeretek átadása, a 

digitális képességek fejlesztése, 

• feladatunk a tanulóink szakmai érdeklődésének felkeltése, sikerélményhez juttatása, 

• az anyanyelvi műveltség elsajátítása, 

• kommunikációképes idegen nyelvi tudás átadása, 

• a tanulók szociális hátrányából eredő hiányosságainak pótlása, a lemorzsolódás 

csökkentése, 

• az egészséges életmód, valamint a rendezett és tiszta környezet iránti igény 

alakítása/kialakítása, formálása, az esztétikai érzék fejlesztése, 

• a személyi higiéné fontosságának elmélyítése (napi tisztálkodás, rendszeres és alapos 

fogápolás, az időjárásnak megfelelő öltözködés, a káros élvezeti szerek 

fogyasztásának megismertetésével a használat elkerülése), 

• környezettudatos magatartásformák kialakítása a tanulókban, 

• tegyük képessé tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakítására és megtartására. 

A tankötelezettség az SNI tanulóknak is a 16. életév betöltésének napjáig tart, de a sajátos 

nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, 

amelyben a 23. életévét betölti. Mozgássérült tanulóink számára a legjobb képzési forma a 

Konduktív Szakiskola, mert itt kis létszámú csoportokban, hosszabb képzési időben, az 

egyéni szükségleteiknek megfelelő módon konduktorok, gyógypedagógusok, szakoktatók és 

fejlesztő szakemberek segítik a diákok tanulását, fejlődését, figyelembe véve a sérülésükből 

eredő egyéni eltéréseket. 

5.2. Bekerülés 

A szakiskola az elsősorban a központi idegrendszert ért károsodás következtében eltérő 

fejlődésű, alapfokú iskolát elvégzett fiatalokat nevelő középfokú nevelési-oktatási intézmény.  

A tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A 

tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. Tanulói felvétel vagy átvétel 

intézményegység-vezetői határozat és/vagy engedély alapján lehetséges. 

A szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus és 

nyomtatott formában kell megtenni.  
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Másik iskolából történő átvételt írásos kérelemre az intézményegység-vezető dönti el 

mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai alapozó tantárgyakat, azok 

eredményeit. Az átvétel eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve nagykorú 

tanulónak kell benyújtania egy kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben rögzíti a váltás 

tényét, valamint okait. Tanuló átvétele lehetséges azonos szakmacsoporton belül üres férőhely 

és egészségügyi alkalmassági igazolás esetén, az esetlegesen hiányzó gyakorlati órák 

pótlásával. 

A felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell 

elbírálnia az intézményegység-vezetőnek. A sikeres felvételről, átvételről vagy elutasításról 

határozatot hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő.  

Amennyiben az elbírálás sikeres, a tanulónak a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés 

kézhez vételétől számított 15 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot az 

intézménnyel, beiratkoznia, illetve beszereznie az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi 

szakvéleményt.  

Tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóink számára, a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 11. § (2) alapján az előkészítő 9. évfolyam elvégzéséhez két tanévet 

biztosítunk, mely lehetőséget ad a felzárkózásra, az önálló(bb) életvitelhez és a munkavállalói 

magatartás kialakításához szükséges készségek, képességek fejlesztésére, a szakmatanulás 

megalapozására, a bemeneti kompetenciák kialakítására. 

Az előkészítő 9. E. évfolyamba történő felvétel, átvétel feltételei: 
• 8 általános iskolai osztály elvégzése 

• Egészségügyi alkalmasság  

• A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő 

határozata  

Felvételi beszélgetés 

A szakiskolába történő felvétel, átvétel feltételei sajátos nevelési igényű, nem értelmi 

fogyatékos tanulók esetében: 

• 8 általános iskolai osztály elvégzése  

• Egészségügyi alkalmasság  
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• A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének érvényes szakiskolai kijelölő 

határozata  

• Felvételi beszélgetés 

• Az adott évben érvényes szakmai és vizsgakövetelmény mellékletében meghatározott 

bemeneti kompetenciák mérése – előre meghatározott időpontban (3 tagú 

felvételiztető bizottság előtt) 

• Kommunikációs, szociális készségek felmérése 

• Választott szakma iránti motiváltság felmérése 

• Mozgássérülés mellett a társuló fogyatékosságok feltérképezése 

• Alapkompetenciák felmérése (logikai gondolkodás, a szakmához tartozó, a tanuló 

biológiai korának megfelelő szakfogalmak ismerete, a szakma szakmai programja által 

meghatározott bemeneti alapkompetenciák) 

• Szakmai kompetenciák felmérése (személyes kompetenciák, finommotorika, vizuális 

érzékelés, taktilis érzékelés, összehasonlítás, csoportosítás, szem-kéz koordináció, a 

szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti szakmai kompetenciák) 

• Info-kommunikációs kompetenciák felmérése (társas kompetenciák, emlékezet, 

figyelem, az adott szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti info-

kommunikációs kompetenciák) 

• Mindennapi tevékenységekre (öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre, különböző 

konyhai, háztartási tevékenységekre, tájékozódásra, közlekedésre, ügyintézésre) 

vonatkozó kérdőívek, tesztek, melyet konduktorok dolgoznak ki 

Felvételt az nyer, aki a nyolc osztály sikeres befejezése, szakmai alkalmassága orvosilag 

alátámasztott, a tesztlapos felmérés során a legjobbak közé sorolható. 

Akik a felvételi eljárásban azonos pontszámot érnek el, az általános iskolai 8. osztályos 

bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe a döntés meghozatala során. 

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E  évfolyamra is érvényesek.  
Az Intézményünkben a tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó nyolcadik 

évfolyamon végzett tanulók tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül 

helyben folytathatják. Esetükben a felvételi eljárás „helyett” a nevelőtestület hoz határozatot 

az 9. E évfolyamon történő továbbhaladásukról.  
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5.3. Tanulóink lehetőségeit, korlátait és speciális szükségleteit 
figyelembe véve a következő elveket alkalmazzuk: 

• Személyiségközpontú fejlesztés: a tanulók sokoldalú megismerésén alapuló fejlesztés, 

mely igazodik a tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a gyengébbek 

felzárkóztatása és a tehetségesek képességeinek kibontakoztatása. A színes és 

változatos ismeretközlés mellett fontosnak tartjuk a kompetenciák fejlesztését. A 

komplex személyiségfejlesztés magába foglalja az ismeretek elmélyítését, az érzelmi 

nevelést, a testi fejlesztést, a művészeti nevelést és a társas kapcsolatokra épülő 

fejlesztést. 

• A differenciált tanulás elve: kellő toleranciával vesszük figyelembe a gyerekek eltérő 

egyéni képességeit, sajátosságait, méltányoljuk az intelligenciájuk különbözőségeit, 

így megfelelve ezzel a gyerekek, a családok és a társadalmi elvárások 

követelményeinek. 

• A differenciált tanulási segítségnyújtás elve: a pedagógiai segítségnyújtás tanulóhoz 

igazítása, a tanulók differenciált, egyéni megsegítése a követelmények elérésében, 

elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. 

• Egyenrangúság elve: a tanuló teljes jogú résztvevője a pedagógiai folyamatnak, tehát a 

diák és a pedagógus közösen, egyenlő félként, tiszteletben tartva egymás 

személyiségét, aktív résztvevője a folyamatnak, ahol a bizalom, a tolerancia és a 

megértés dominál. 

• Következetesség elve: mely megjelenik a pedagógus-diák, a pedagógus-szülő, a 

pedagógus-pedagógus kapcsolatban és természetesen a pedagógusnál, önmagával 

szemben is. 

• Esélyegyenlőség biztosításának elve: minden tanuló pozitív tulajdonságait emeljük ki, 

és ezekre építve fejlesztjük a teljes személyiséget. 

• Motiváció elve: felkeltjük tanulóinkban a megismerési, felfedezési vágyat, hogy 

örömmel, kedvvel jussanak el az ismeretekig. 

• Felelősség elve: a pedagógusok felelősek tanítványaiknak a tőlük telhető legmagasabb 

szintű oktatásért és nevelésért. 

A tanuló mindenekfelett álló érdekének elve: maradéktalanul betartjuk a gyermeki jogokat 

tartalmazó törvényeket, megfelelő színvonalon aránytalan terhek nélkül fejlesztjük, oktatjuk 

és neveljük tanulóinkat. 
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5.4. A Konduktív Szakiskolában 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. 

A Nemzeti Alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is 

alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek.   

Iskolánk oktató-nevelő munkáját a sajátos nevelési igény ténye határozza meg.  

Képzés fő jellemzői: 
Az új köznevelési feladatot Módszertani Intézményünk új intézményegység keretében látja el. 

Szakmai képzésünk az Országos Képzési Jegyzék szerint történik. A központilag adaptált, 

szakképzési kerettanterv(ek) követelménymoduljai alapján elkészített helyi tanterv(ek) 

tartalmazzák az elméleti és gyakorlati képzés arányát, tagolását az adott szakmára, 

évfolyamra. Az egybefüggő nyári szakmai gyakorlatot a tanulók szüleikkel önállóan szervezik 

egyéni megállapodásokat kötve. 

Enyhén értelmi fogyatékos, mozgássérült, SNI tanulók 

Képzés szerkezete: 

Előkészítő évfolyam: A vonatkozó rendelet alapján 2 tanév  

OKJ szerinti részszakképesítés: 2 tanév 

A szakiskolai helyi tanterv az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet 11. sz. mellékletben 

megjelent és a miniszter által jóváhagyott 11.3. – Kerettanterv a szakiskolák számára alapján 

készült, figyelembe véve a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítását.  

• Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola 

kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve  
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• Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola OKJ 

szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti 

kerettanterve  

Sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 

Képzés szerkezete: 
OKJ szerinti részszakképesítés: 2 tanév 

Kerettanterve: 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. melléklete 

 

OKJ szerinti részszakképesítés mindkét képzési formában: 
Kerettanterve: 

SPECIÁLIS KERETTANTERV a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés szakiskolában történő oktatásához mozgáskorlátozott (sm) számára az 54 

346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

SPECIÁLIS KERETTANTERV a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

részszakképesítés szakiskolában történő oktatásához  tanulásban korlátozott (st) számára 

 

A részszakképesítés alapadatai: 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

5.5. A magasabb évfolyamba lépés és az évfolyamismétlés 
feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette.  
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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 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. 

5.6. Továbblépés: 
• további szakképzésbe, gimnáziumba, 

• otthonába (képzési kötelezettek és tanköteles korúak esetében képzéséről a helyileg 

illetékes szervek gondoskodnak), 

• egészségügyi intézménybe, otthonba, 

Elbocsátás után Intézményünk Szakszolgálata utánköveti a gyermekek fejlődését, társadalmi 

beilleszkedését. Állapotromlás vagy probléma esetén lehetőség van beavatkozásra, ismételt 

intenzív konduktív foglalkoztatásra, a Pedagógiai Szakszolgálaton. 

Csoportbontások szervezésének elvei 

Intézményünkben a kis létszámok miatt nem indokolt a képesség szerinti csoportbontás, az osztályokat 

egyben tanítjuk. 

5.7. A szakiskolai képzést előkészítő, nyújtott 9/E évfolyam  
Ebben a szakaszban – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább 

építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. 

Halmozottan sérült tanulóinknak ebben a szakaszban is biztosítjuk a két éves, nyújtott 

időszakot, ami elősegíti a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült 
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funkciók korrigálását, kompenzálását, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges 

motiváció megteremtését, kompetenciák fejlesztését. 

Célok és feladatok  

A pedagógus feladata biztosítani az alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók 

általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális 

kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás 

képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést.  

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános 

műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és 

tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.  

A tantárgyi struktúra igazodik az értelmi fogyatékosságból adódó nevelhetőség, oktathatóság, 

képezhetőség sajátosságaihoz. Ennek lényeges eleme, hogy integrált természetismeret 

tantárgyat tartalmaz; a kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordít a 

személyes, a szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; és minden 

tananyagtartalmat a gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek megoldásához 

kapcsol.  

A tantárgyi kerettantervek összeállítása során a teljes rendelkezésre álló órakeret felosztásra 

került a tematikai egységek között. A nevelőtestületnek azonban jogszabályban biztosított 

lehetősége van a tematikai egységek óraszámának 10%-os csökkentésére, és ennek 

felhasználásával az esetleges helyi sajátosságok érvényesítésére.  

5.8. Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Választott kerettanterveink alapján az óraszámok:  

• 9/E1; 9E2: Tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóink számára, 

előkészítő 9. évfolyam elvégzéséhez két tanévet biztosítunk. 

• 9. 10. osztály: szakképzés két évfolyama. 

 előkészítő 9/E 
évfolyam  

heti óraszám  
(36 hét)   

9. évfolyam heti 
óraszám  
(36 hét)  

Összefüggő 
(nyári) gyakorlat  

(2 hét)  

10. évfolyam 
heti óraszám  

(35 hét)  

Közismeret          

  Kötött órák  31,5  10,5  -  11,5  
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Szabadon 

felhasználható 
órakeret  

3,5  1,5  -  1,5  

Összesen  35  12  -  13  

Szakmai elmélet és 
gyakorlat  

        

  Kötött órák  -  21  70  21  

Szabadon 

felhasználható 
órakeret  

-  2  -  2  

Összesen  -  23  70  23  

Mindösszesen  

(teljes képzés ideje)  
heti: 35  heti: 35  

-  
heti: 36  

 

A 9/E évfolyam tantárgyai és óraszámai  

Műveltségterület  Tantárgy  Heti óraszám  Éves óraszám  

Magyar nyelv és irodalom  Magyar nyelv és irodalom  5  180  

Idegen nyelv  Idegen nyelv  2  72  

Matematika  Matematika  5  180  

Ember és társadalom  Erkölcstan  1  36  

Állampolgári ismeretek  1  36  

Ember a természetben  Természetismeret  2,5+0,5  90  

Művészetek  Műszaki rajz, vizuális 
nevelés  

2  72  

Informatika  Informatika  2+1  72  

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek  

Pályaorientáció  1+1  36  

Szakmai alapozó ismeretek  4+1  144  

Testnevelés és sport  Testnevelés és sport  
(konduktív 
mozgásfoglalkozás) 

5  180  

Osztályfőnöki óra  1  36  

Rendelkezésre álló órakeret    35  1260  
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként, 
szabadsáv nélkül 

Szakmai követelmény- 

modulok 

 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

 

12082-16 

Gépírás és irodai 
alkalmazások 

Gépírás és 
levelezési gyakorlat 

 8  

 

 

 

70 

 7 

Irodai alkalmazások 
gyakorlata 

 5  6 

12084-16 

Üzleti kommunikáció 
és protokoll 

 

Kommunikáció a 
titkári munkában 

 

8 

  

8 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

5.9. A tanulmányok alatti vizsgák 

A tanulmányok alatti vizsgák a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítéséről alapján teljesítendők és ezek a következők: 

javítóvizsga 

osztályozó vizsga 

különbözeti vizsga 

pótló vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. 

• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon 

valamint az intézmény honlapján közzétesz. 

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, 

terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) 

minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap. 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet 

vizsgázni. 
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• Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek 

szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a 

gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák 

látogatásának kötelezettsége alól. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel 

írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján 

folyamatosan megtekinthetők. 

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

szóbeli vizsga 

írásbeli vizsga 

5.10. A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - 

szabályai 
• Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 

esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, 

• Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

• A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az 

a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. 

• A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak 

jelen kell lennie. 

• A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 

kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt. 
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• A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem 

tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt 

húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet 

időtartama. 

• A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 

meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától 

eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát 

úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt 

vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére. 

• A vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

• A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni. 

• A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

• A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell 

jegyezni. 

• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a 

diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 

(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A 

tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, 

melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével 

értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva 

kell eszközölni. 

• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban 

meghatározott záradékokkal be kell vezetni. 

• Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a 

legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 
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• Szakmai vizsgát az a tanuló tehet, aki a jogszabályban, a szakképzési törvényben, 

a központi programban előírt tanulmányi kötelezettségeit (utolsó évfolyam sikeres 

befejezése) hiánytalanul és eredményesen teljesítette. 

• Az intézmény az OKJ-ban meghatározott részszakképesítés megszerzésére 

komplex szakmai vizsgát szervez. A szakmai vizsgát a szakmai és 

vizsgakövetelmények alapján a szakmai és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint 

kell megtartani. 

• A szakmai vizsgáztatás szabályait a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 

komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól rendelet határozza meg.  

• A vizsgáztatás során a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára fizikai és 

infokommunikációs akadálymentességet kell biztosítani a Szakértői Bizottság 

véleménye alapján. (2011. CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről 11. §(1-4)) 

5.11. A taneszköz és tankönyvkiválasztás szempontjai 
A tankönyvellátás szabályait, az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét, a házirend tartalmazza. 

A választott tankönyv tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot, elégítse ki a didaktikai 

követelményeket, alkalmazkodjon tanulóink sajátos nevelési igényéhez. A nyomtatott 

taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. (pl. differenciált, 

nagyított, egyszerűsített feladatlapok stb.). 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak.  

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  

5.12. Értékelési elvek és eljárások 

A szakképzésben való eredményes részvételt szolgáló intézményi belső mérés tanulásban 

akadályozottak tanterve szerint haladó tanulóinknál 
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Szakiskolánkban folyamatos feladatként határozzuk meg tanulóink eredményeinek mérését. 

Fontosnak tartjuk a szakmatanulásra való felkészítés folyamatának vizsgálatát is, mind 

tartalmi, mind módszertani, mind oktatásszervezési szempontból.  

Előreláthatóan nehézséget fog okozni a szakmai programban meghatározott bemeneti 

kompetenciák „szigorodása”, valamint az egyre komolyabb, magasabb szintű tudást igénylő 

vizsgakövetelmények megjelenése.  

Tanulóink mozgásállapota, kompetencia-térképe, szakmatanulásuk megalapozottsága 

összehasonlíthatatlanul eltérő. Folyamatosan fel kell készülnünk, illetve alakítanunk kell 

módszertani tárházunkat, konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai szemléletünket és 

eszköztárunkat, oktatás-szervezési kereteinket, a komplex kórképet mutató, halmozottan 

sérült tanulók nevelésének, oktatásának igényeihez.   

A tanulók a szakiskola megkezdése előtt 9. előkészítő (9E) osztályban készülnek fel a 

választott szakmájukra. Az előkészítő osztály feladata a szakmai alapozás, megkíséreljük az 

eltérő ismeretanyaggal és tudásszinttel rendelkező gyermekek felkészítését a szakmai 

továbbtanulásra, a szakma elsajátításához és a sikeres szakmai vizsgához szükséges 

kompetenciák kialakítását, fejlesztését.   

Feladatunk, hogy az iskolánk által oktatott szakma bemeneti kompetenciáit felmérjük a 

beiskolázott gyerekek körében, és kialakítsunk egy olyan belső kompetenciamérést, mely 

mérési rendszerre alapozva az előkészítő szakasz második felében hatékony, differenciált 

kompetencia- és személyiségfejlesztést tudunk nyújtani a fiataloknak, reálisabbá és 

sikeresebbé téve számukra a középfokú tanulmányokat.   

A mérésben résztvevők köre: a 9E/2. osztály tanulói.   

A mérést a 9E nyújtott évfolyam harmadik félévének elején végezzük, melyet május végéig 

követ egy újabb kontrollmérés.   

A mérés tartalmi elemei  
Alapkompetenciák  

• logikai gondolkodás   

• szövegértés (adott szöveg feldolgozása kérdések alapján, önállóan) 

• az adott szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti alapkompetenciák  

Szakmai kompetenciák  
• személyes kompetenciák,  
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• finommotorika (meg kell felelni bizonyos kritériumoknak a kézügyesség, manipuláció 

tekintetében, konduktorral együttműködve, kiváltó eszközöket, facilitációt 

megállapítva) 

• vizuális érzékelés, taktilis érzékelés,  

• összehasonlítás, csoportosítás,  

• szem-kéz koordináció,  

• az adott szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti szakmai 

kompetenciák  

Info-kommunikációs kompetenciák  
• társas kompetenciák 

• emlékezet, figyelem 

• az adott szakma szakmai programja által meghatározott bemeneti info-kommunikációs 

kompetenciák 

Mindennapi tevékenységek 

• öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre, 

• különböző konyhai, háztartási tevékenységre,  

• tájékozódásra, közlekedésre,  

• ügyintézésre vonatkozó kérdőívek, tesztek, melyeket a konduktorok dolgoznak ki 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. Lehetőséget 

ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

Az értékelés célja és feladata   
Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi 

érintett szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről. Az 

értékelés többet jelent a pillanatnyi állapotjelzésnél. Elvárható, hogy rámutasson a további 

fejlődés érdekében a tanuló és a pedagógus számára a szükséges tennivalókra – ily módon 

válik a tanulási kudarc elkerülésének eszközévé, és hatással lehet az enyhén értelmi 

fogyatékos tanuló önértékelésére és a társakkal végzett tevékenységének, együttműködésének 
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reális értékelésére. Előnye, hogy érvényesül az értékelés tanulási motivációt erősítő, támogató 

funkciója.  

Az értékelés alapelvei  
• Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányuljon.  

• Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósuljon meg, amely a pedagógus 

számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban.  

• A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését 

támogató értékelés.  

• Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósuljon meg, amely 

fejlesztően hat a tanulók önértékelésére.  

• Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása szükséges.  

• Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre állnak 

megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus.  

• A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik.  

• Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára ideális 

tanítási-tanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló 

reflektív tanári magatartás.   

• Az eltérő képességstruktúrával rendelkező tanulókat nem lehet összehasonlítani. Épp 

ezért az érdemjegyek különböző tanulók esetében a tananyag elsajátításán kívül 

tükrözhetik még az aktivitást, a motivációt, a feladathoz való hozzáállást, a plusz 

munkát is. 

Az értékelési formák  
Az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés 

a fejlesztő értékelés.  

A pedagógiában hagyományosan kialakult értékelési formák a diagnosztikus, a szummatív és 

a formatív értékelés.  

• Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés történik a tanulók tudásszintjének 

felmérésekor – például év elején, vagy iskolába kerüléskor.   

• A szummatív (összegző-lezáró) értékelés a tanulmányok összegző értékelését jelenti 

(témazáró, vagy tanév végi értékelés). Formáját tekintve lehet szóbeli, írásbeli 

teljesítményhez vagy gyakorlathoz kapcsolódó értékelés.  
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• A formatív értékelésre, amely a tanítás-tanulást kísérő leggyakrabban alkalmazott 

értékelési forma, minden tanítási órán, azok valamennyi szakaszában folyamatosan 

nyílik lehetőség. A formális értékelés a legalkalmasabb arra, hogy felhívja a figyelmet 

a tanuló és a pedagógus számára is a korrekciós lehetőség biztosítására, illetve annak 

időszerűségére vagy éppen szükségszerűségére. A formatív értékelés azonnali 

korrekciót tesz lehetővé, így a tanulási folyamatban alkalmazása felértékelődik.  

Az értékelési formák közül valamennyi alkalmazásának helye van az tanulóink 

tevékenységeinek, eredményeinek minősítése során a fejlesztési folyamatban, az iskolai 

tanulmányokban való előrehaladás szintre, terjedelemre, időbeli ütemezésre vonatkozó 

megfelelőségének vizsgálatában. A pedagógus a tanulói teljesítményt a pedagógiai 

gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán érdemjegy adásával helyezi el, ezzel 

visszajelzést ad a tanulónak. Az értékelés során a megfelelő szint elérése a továbbhaladás 

feltétele is egyben, amit a tanterv követelmény-előfeltétel rendszere szabályoz.  

Az 1 és 5 közötti érdemjegyű osztályzási mód. A tanulók havonta minimum egy érdemjegyet 

kapnak tantárgyanként. Tanári kompetencia, hogy ezt írásbeli vagy szóbeli teljesítményre 

kapja a diák. Figyelembe vehető szempont, hogy a részképesség-zavarral rendelkező tanuló 

milyen formában képes számot adni tudásáról. Mindkét számonkérési módot ösztönözni kell 

minden tanuló esetében, de az arányt egyénileg kell megállapítani. Szintén pedagógus 

hatáskör a szorgalmi feladatok jutalmazása, illetve az elmaradások, hiányok elégtelen 

érdemjegyben való megnyilvánulása. 

Szóbeli értékelés: minden óra végén. 

Az alábbi tantárgyakból:  
• szakmai alapozás,  

• pályaorientáció,  

• etika 

 a tanulók nem kapnak érdemjegyet. Az értékelés részt vett, illetve nem vett részt szöveges 

értékelés, amelyet az órai részvétel, hiányzások illetve az órai aktivitás alapján a szaktanár 

dönt el.   

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: 
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• 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: 

• 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) 

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). 
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• 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). 

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, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás. 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért: 

• megrovás, 

• szigorú megrovás, 

• kizárás, 

• fegyelmi büntetés szabható ki. 

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. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

106 

 

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 

munkacsoport döntése alapján - az igazgató mentesítheti az év közbeni osztályzás alól. 

Ilyenkor negyedévente, félévkor és év végén szöveges értékeléssel kell minősíteni a diák 

tanulmányi előrehaladását. 

5.13. 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. 

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 
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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. 

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 tanulók 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 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

108 

 

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 

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 gyakorló általános iskolánkkal közösen egy 

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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5.14. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 
osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

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 tovább haladásukat;  

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

feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 

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; 

• 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 osztályfőnök  
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• 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.  

• 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. 

• a diák jövőjét szem előtt tartva segít a munkahely keresésében, feltérképezésében. 
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• javaslatot tesz a családnak a továbbtanulást, illetve munkába állást illetően, igény 

szerint intézménylátogatásokat szervez, melyhez a szülök is csatlakozhatnak 

• rendszeresen jelennek meg olyan pályázatok, melyek a fiatalok munkába lépéséhez, 

életkörülményeinek javításához adnak segítséget. A pályázatok figyelése és megírása 

szintén az osztályfőnök feladatai közé tartozik. 

• Az osztályközösségek formálása azért speciális feladat és egyúttal nagy kihívás az 

osztályfőnökök számára, mert az osztályközösségek rendkívül heterogén 

összetételűek. A másság elfogadása, az egymásra figyelés, empátia erősítése 

elsődleges feladat. A különböző szabadidős, kulturális programokon való részvétel, 

mely valóban közösségépítést szolgál. 

5.15. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenység 

Gyermekeinknél sérülésükből adódóan gyakran előfordulnak másodlagos, később kialakult 

társdiszfunkciók. A társadalmi elszigetenlődés, 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, 
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• 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. 

5.16. 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 szakiskolai oktatás-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. 

5.17. Tanórán kívüli fakultatív foglalkozások, szakkörök 

Szakköröket a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium keretein belül, ahhoz 

kapcsolódva és folytatva szervezzük. A tanuló a szülővel egyetértésben kérheti részvételét a 

rendszeres szakköri foglalkozásra, ahová az egész tanév során elvárjuk. 
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Az egyes szakköri tevékenységek, kirándulási, táborozási, sportolási programok, lehetőségek 

az Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nevelési programjában kerülnek 

kifejtésre. 

5.18. 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 a 

szakiskola 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, 

• 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: 
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• 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, 

• általános prevenció. 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett, valamint 

gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kiskorú és nagykorú tanulók érdekeit képviseli, 

valamint a nagykorú, gondnokság alatt lévő tanulók ügyeit intézi. Szükség esetén 

kezdeményezi a gyermekvédelmi gondoskodásba, szakellátásba vételt (átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vételt), illetve halmozottan sérült fiatalok szülei számára információt nyújt a 

gondnokságról, az ügyintézésről. 

A gyermekvédelmi felelős további feladatai: 
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• 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. 

5.19. 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. 
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5.20. Felzárkóztatást segítő program 

Idegrendszeri károsodásuk következményeként a tanulók túlnyomó többsége tanulási 

nehézséggel, tanulási zavarral küzd. 

A konduktív nevelés keretei között sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs 

célú eljárások alkalmazását csoportos, kiscsoportos és olykor egyéni fejlesztés formájában 

valósítjuk meg. Az egyéni fejlesztés nem korrepetálást jelent, mert nem a foglalkozáson el 

nem sajátított ismereteket pótoljuk, hanem korrekciót, kompenzálást, a sérült pszichikus 

funkciók fejlesztését. 

Az integráció gátja lehet a sérült, nem egyenletesen fejlődő személyiségstruktúra. Ezért 

elsődlegesnek tartjuk a komplex mozgásfejlesztés mellett az intenzív képességfejlesztést, a 

személyiség fejlesztését. 

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

konduktív napirenden belül kínálkozó fejlesztési alkalmakat is maximálisan kihasználjuk. 

5.21. A Szakiskola egészségneveléssel összefüggő feladatai 
Egészséges-, és önálló életmódra nevelés 

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. 
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• 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. 

Célok, feladatok: 

Mozgástevékenységre, mozgási igényre nevelés: 
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. 

Tevékenység: 
Intézményünkben, a mozgásukban akadályozott tanulók habilitációja, rehabilitációja céljából 

a komplex programok keretében csoportos és egyéni mozgásfejlesztést végzünk naponta több 

órában konduktorok irányításával. Az eltérő testi és fizikai adottságok figyelembe vételével 

folytatjuk a mozgástevékenységekhez elengedhetetlenül szükséges mozgásminták tanítását. 

Önellátásra – önkiszolgálásra nevelés, családi- és közösségi életre nevelés (növekedés, 

változás): 
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. 

Tevékenységek 

Iskolánk tanulói természetismeret tantárgy keretében sajátítják el az önellátáshoz és az 

önkiszolgáláshoz szükséges elméleti ismereteket. 
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Tanulóink számára a Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium biztosítja - 

kollégiumi elhelyezéssel és konduktív életvitel programmal - az önálló életvitel tanulásának 

lehetőségét, ahol az eddig közvetlenül irányított tevékenységek gyakorolhatóak. 

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. 

A helyes tisztálkodási szokások mellett a tiszta és rendezett környezet megteremtésének 

tudatosítása is fontos feladat. 

Tekintettel tanulóink eltérő pszichoszomatikus érettségére és eltérő személyiségjegyeire nagy 

figyelmet fordítunk lelki egészségük védelmére, amely nem korlátozódik az osztályfőnöki 

tevékenységre, hanem minden konduktor - diák kapcsolatban megnyilvánul. 

A biztonság megőrzésére nevelés: 
Célja 

• Személyes biztonság megőrzése, 

• veszélyes helyzetek felismertetése, 

• balesetek megelőzése, 

• mentálhigiénés biztonságra törekvés, 

• lelki egészség védelem. 

Tevékenységek: 
Ismeretek elsajátítása szakmai alapozó ismeretek, pályaorientáció és természetismeret 

tantárgyak keretében. 

Balesetek megelőzésére, biztonságra törekvés a konduktív napirendi tevékenységek során 

Az otthoni és az utcai (közlekedési) balesetek elkerülésének megtanítása szemléltetéssel, 

gyakoroltatással, tekintettel arra, hogy a mindennapi élethelyzetek során tanulóink kevesebb 

tapasztalattal rendelkeznek korosztályuknál. Személyes biztonságuk megőrzése érdekében 

megtanítjuk őket a mozgásukból adódó hátrányok leküzdésére, rendeltetésszerű 

eszközhasználathoz szükséges biztonságos ülő, vagy álló helyzet megteremtésére. 
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5.22. 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: 

Tantárgy Elsősegély – nyújtási alapismeretek 

Természetismeret - Biológia • Rovarcsípések 

• Légúti akadály 

• Artériás és ütőeres vérzés 

• Komplex újraélesztés 

Természetismeret - Kémia • Mérgezések 
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• Vegyszer okozta sérülések 

• Savmarás 

• Égési sérülések 

• Forrázás 

• Szénmonoxid mérgezés 

Természetismeret - Fizika • Égési sérülések 

• Forrázás 

Konduktív fejlesztés, adaptív testnevelés • Esés, magasból esés 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. 

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 

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 történik az Általános Iskolával közösen. 

5.23. Az iskola környezeti nevelési programja 

A Konduktív Gyakorló Szakiskola nevelőtestülete a Konduktív Gyakorló Általános iskola és 

Kollégium nevelőtestületével közösen vesz részt intézményünk környezeti nevelési 

tevékenységében. Ennek leírása az általános iskola nevelési programjában található. 

5.24. 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). 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

122 

 

• 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 

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. 

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: 
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• 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, 

stb. segít és teszi teljessé programunkat. Amit megtanítunk a gyermekekkel, legyen az 

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

5.25. 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. 

• A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelménye alapján a következő eszköz- és felszerelésjegyzék áll 

rendelkezésre, kiegészítve tanulóink egyéni szükségletei alapján speciális bútorzattal, 

klaviatúrával, AAK eszközökkel. 
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• Számítógépterem 

• Számítógépasztal, görgős, háttámlás, állítható magasságú szék (tanulónként) 

• Számítógép (tanulónként) 

• Irodai programcsomag 

• Internet-hozzáférés (számítógépenként) 

• Nyomtató (minden számítógépről elérhetően) 

• Szkenner 

• Fénymásoló vagy multifunkciós készülék 

• Telefon (hálózati, mobil) 

• Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó 

• Hangrögzítő eszköz 

• Irodaszerek 

• Nyomtatványok (másolatok) 

• Bizonylatok (másolatok) 

• Szakkönyvek 

• Projektor 

5.26. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének 
formái  

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 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 
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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. 

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. 
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Az integráció lehetőségének felmerülésekor is nagy szerepe van a konduktornak, a gyermek 

igényeire, szükségleteire tekintettel, a megfelelő intézmény kiválasztásának segítésében. 

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 

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 tanuló 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  

Fogadóóra 

Az intézményegység-vezetője heti rendszerességgel tart fogadóórát. 

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 

A csoport, az osztály munkájának megismerése, tanulók feladathelyzetben történő 

megfigyelésének a lehetősége az érdeklődő szülők által évente 2 alkalommal. 
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5.27. A konduktorok pedagógiai munkájának ellenőrzése, 
értékelése 

A konduktorok, pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, 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 Értékelési rendszerben részletesen olvasható. 
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6. SE PA EKPMI Pedagógiai Szakszolgálat 
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza a szakszolgálatokra 

vonatkozó kereteket, azonban a részleteket 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 (egyéni, csoportos, ambuláns, intenzív 

intervallum nevelés bentlakással)  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. A korai időszakban lévő (0-35 hónapos) gyerek szüleinek 

bevonásával, a Szenzoros Integráció Kérdőív (SZIK) kitöltésével csatlakoztunk az országos 

felmérő skálák kidolgozásához. 

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. 

6.1. Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó irányelvek 

A szakszolgálat működését, a területen történő foglalkoztatást a következő törvények, 

rendeletek, szabályozók határozzák meg: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó paragrafusai; 

• 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

• Az SE PA EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata 

• A Pedagógiai Program 

• Értékelési Rendszer 

 

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, 

• egyéni foglalkoztatási forma páros szituációban, 

• csoportos foglalkoztatási forma, 

• Baba-Mamás csoport 3 - 6 gyermek szülővel 
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6.2. 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. 

Első Konduktív Vizsgálat 

 

Bekerülés: 
• szakértői javaslat alapján, 

• spontán jelentkezés, 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

132 

 

• konduktív szűrésből, 

• konduktív hálózatból, 

• szakorvosi, háziorvosi javaslat alapján, 

• védőnői javaslat alapján, 

• egészségügyi és pedagógiai intézményekből, 

• gyermekvédelmi intézményből 

Továbblépés: 
• Korai csoportos foglalkozás,  

• Intenzív intervallum nevelés bejáró és bentlakó formában 

• Szakszolgálat egyéb csoportos foglalkozásai utánkövetés keretében 

• SE PA Gyakorló Óvodája, 

• normál vagy speciális bölcsőde,  

• normál vagy speciális óvoda,  

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.),  

• konduktív hálózatba,  

• otthonába,  

• Utazó Konduktori Szolgálat. 

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 folyamatosan fogadjuk a Kútvölgyi úti épületünkben. 

Az első konduktív vizsgálat előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, telefonon (0-1-224-

1510). 

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. 
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A vizsgálat menete 

• A tanácsadást végző konduktor áttekinti az orvosi és szakértői véleményeket, 

meghallgatja, kikérdezi a jelentkezőt és/vagy a hozzátartozóját, és elvégzi a 

vizsgálatot. 

• 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 felé. 

• 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. 

• A szülővel, hozzátartozóval megbeszéli a vizsgálat eredményét, és a további 

teendőket. A gyermek foglalkoztatási területének meghatározását befolyásolja 

életkora, mozgásállapota, értelmi és pszichés fejlettsége. 

• Elkészíti a szükséges dokumentációt, és továbbítja a megfelelő területekre (Szakértői 

Bizottság, intézményegységek). 

• A felvételről az érintett terület intézményegység-vezetője tájékoztatja az adott 

csoportot, értesíti a szülőt/hozzátartozót. 

• Felvétel a foglalkoztatás helyén. Írásbeli dokumentumok elkészítése a konduktív 

nevelés a törvényi előírásoknak megfelelően. 

• A konduktív nevelés megkezdése. 

 

Konduktív szűrés, prevenció külső helyszíneken 

A Korai Fejlesztésünk tapasztalt konduktorai rendszeresen végzik szűrő munkájukat néhány 

budapesti szülészeti osztályon (PIC, NIC), valamint a budapesti kerületi védőnői hálózatokban.  

A szűrés 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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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. 
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Ha a súlyosan fogyatékos gyermek az óvodai nevelés keretében nyújtott iskola-előkészítésbe 

nem tud bekapcsolódni, akkor az hatodik életévének betöltését követően fejlesztő felkészítés 

(képzési kötelezettség teljesítése) keretében történik foglalkoztatása. 

 

Első Konduktív Pedagógiai Vizsgálat, Tanácsadás  
 

• A tanácsadást végző konduktor áttekinti az orvosi és szakértői véleményeket, 

meghallgatja, kikérdezi a jelentkezőt és/vagy a hozzátartozóját, és elvégzi a 

vizsgálatot. 

• 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. 

• 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. 

• A szülővel, hozzátartozóval megbeszéli a vizsgálat eredményét, és a további 

teendőket. A gyermek foglalkoztatási területének meghatározását befolyásolja 

életkora, mozgásállapota, értelmi és pszichés fejlettsége. 

• Elkészíti a szükséges dokumentációt, és továbbítja a megfelelő területekre (Szakértői 

Bizottság, intézményegységek). 

• A felvételről az érintett terület intézményegység-vezetője tájékoztatja az adott 

csoportot, értesíti a szülőt/hozzátartozót. 

• Felvétel a foglalkoztatás helyén. Írásbeli dokumentumok elkészítése a törvényi 

előírásoknak megfelelően. 

• A konduktív nevelés megkezdése. 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 4§ (2a) 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 
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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. 

Az első konduktori vizsgálatot a szakszolgálaton dolgozó konduktorok végzik az 

intézményegységekkel, a szakértői bizottságokkal, valamint a szakorvosokkal szoros 

együttműködésben. 

 

Bekerülés: 

• szakértői javaslat alapján, 
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• spontán jelentkezés, 

• konduktív szűrésből, 

• konduktív hálózatból, 

• szakorvosi, háziorvosi javaslat alapján, 

• védőnői javaslat alapján, 

• egészségügyi és pedagógiai intézményekből, 

• gyermekvédelmi intézményből 

 

Továbblépés: 

• Korai egyéni és csoportos foglalkozás,  

• Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport,  

• SE-PA Gyakorló Óvodája, 

• normál vagy speciális bölcsőde,  

• normál vagy speciális óvoda,  

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.),  

• konduktív pedagógiai hálózatba,  

• kontroll vizsgálat 

 

Tevékenységek: 

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. 

Intenzív, intervallumnevelés Csoportos foglalkozás, szülővel együtt bejáró és 

bentlakó formában 
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2 – 3 hetes foglalkoztatás 

Étkeztetés, szállás Költségtérítéses. 

A csoportos foglalkozás keretében kötelező az 

ebéd igénybevétele a gyermek számára, mivel az 

étkezés/önellátási teendők tanulása/tanítása 

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: 
• első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

• szűrésből: szakértői véleménnyel, 

• közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

• konduktív hálózatból. 

Továbblépés: 
• korai fejlesztés csoportos foglalkozás, 

• bentlakó mamás csoport, 

• SE PA Gyakorló Óvodája, 

• normál vagy speciális bölcsőde, 

• normál vagy speciális óvoda, 

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 

• konduktív hálózatba, 
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• 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 

 

• 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: 
• első konduktív vizsgálatról, szakértői véleménnyel,  

• konduktív szűrésből: szakértői véleménnyel,  

• közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata 

alapján, 

• egyéni tanácsadásról, 

• Bentlakó és Bejáró Mamás csoportból, 

• egyéni fejlesztésről 

• konduktív hálózatból. 

 

Továbblépés: 
• Bentlakó és Bejáró Mamás Csoport, 

• utánkövetés, kontroll 

• SE PA Gyakorló Óvodája, 

• normál vagy speciális bölcsőde, 

• normál vagy speciális óvoda, 

• társintézmények (korai fejlesztő, stb.), 
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• konduktív hálózatba, 

• otthonába. 

 

Intenzív, intervallum nevelés bejáró és bentlakó formában 

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. 

 

6.3. Konduktív pedagógiai ellátás, utánkövetés 
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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. 

(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 

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 
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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: 
• első konduktív vizsgálatról, 

• közvetlenül a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye, 

• a Pető András Kar bármely gyakorló területéről, 

Továbblépés: 
• a gyermek,/fiatal állapotának, életkorának megfelelő intézményekbe (normál vagy 

speciális oktatási, egészségügyi intézmények, munkahelyek), 

• 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. 

• 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. 
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• Tanévenként különböző korosztályok szűrése az éves tervnek megfelelően. 

 

6.4. Nevelési tanácsadás 

Az 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás 

feladata: 

a)  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, 

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, 
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• 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, 

• igény esetén szakvélemény készítése az intézményekben történő foglalkozáshoz, 

felzárkóztatáshoz, fejlesztéshez, 

• pszichológiai nevelési és viselkedési tanácsadás és gondozás  

• konduktív pedagógiai tanácsadás és gondozás, 
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• 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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7.  Utazó Konduktori Szolgálat  

7.1. 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.”2 

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. 

                                                 

2Hári Mária: Bevezető a konduktív mozgáspedagógiába, MPANNI, Budapest, 1998. 
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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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

148 

 

• 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. 

• 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. 
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7.4. 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. 

• 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. 

7.5. 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. 
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7.6. 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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8. Külső kapcsolatok rendszere 

8.1. Együttműködés közoktatási és nem nevelési-oktatási 
intézményekkel 

• Koraszülött- és újszülött kórházi osztályok és egyéb egészségügyi intézmények. 

• Korai fejlesztő központok. 

• Pedagógiai Szakszolgálatok 

• Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok 

• Pályaválasztási tanácsadók. 

• Mozgássérült szervezetek és társaságok. 

• Önkormányzatok. 

• Pedagógiai intézmények. 

• Speciális és normál bölcsődék, óvodák és iskolák. 

• Segédeszközgyártók és forgalmazók. 

• Alapítványok, egyesületek. 

• Különböző sportszervezetek.  

• Külföldi partnerintézmények.  

• Színházak, múzeumok. 

• Védőnői hálózat. 

• Pető Sportegyesület. 

• Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány. 

8.2. 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. 
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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. 

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 

8.3. 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 
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múltját, jelenét, élethelyzetét, gondolatait és érzéseit, a közös sport- és szabadidős, 

területeken folytatható tevékenységek során. 

• Fejleszteni a közösségi szolgálatos tanulók szociális kulcskompetenciáit. A diákok a 

konduktív, illetve iskolai és kollégiumi 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.  

8.4. 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. 

• A magatartás különböző formáinak tudatosítása, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok 

értelmezése, az ide vonatkozó személyes élmények felszínre hozása, elemzése. 

Megvitatható kérdések: 
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• Milyen előnyök származnak abból, ha valaki semmivel sem tűnik ki a többiek közül, 

hanem teljesen beleolvad az adott csoportba? Milyen hátrányai vannak ugyanennek? 

• Mi a jó és mi a rossz abban, ha valaki erősen különbözik a többiektől? 

• Ki milyen csoporthoz tartozik? Örül ennek a csoporthoz tartozásnak? Miért? 

• Milyen jelentősége van az egyes gyermekek számára az osztályközösségnek? Vannak-

e olyan kortárscsoportok, amelyek fontosabbak az egyes gyermekek számára, mint az 

adott osztály? Miért? 

• 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? 

8.5. 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 

• megtanulni a mozgássérült gyermekekkel való együttélési 

kultúrát, amely nem karitativitást, leereszkedő jótékonykodást 

jelent, hanem odafordulást, empátiát, segítségadást, 
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felelősségvállalás gondoskodást, elfogadást, 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 
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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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9. Mellékletek 

9.1. A Pető módszer – a konduktív nevelés – a konduktív 
pedagógia létrejöttének története 

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. 

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. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

158 

 

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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9.2. A konduktív nevelés célja 

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.”3 

Intenció4. „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 

                                                 

3   (Dr. Balogh Erzsébet, Kozma Ildikó, Ideggyógyászati Szemle 2009 62; (1-2): 12-22.) 
4 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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diszfunkciót eredményez. A mi megfigyelésünk szerint az intenció az egyén belső, egyéni 

szerveződésének kialakítója. Az intenció olyan intellektuális, emocionális és akarati 

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.” 

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. 

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 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

161 

 

érzelmeinket alakítják és teremtik. A jó atmoszféra megteremtéséhez az eszmei, erkölcsi 

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. 

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 diszfunkciósnak5, a mindennapi tevékenységek elvégzése során, 

összefüggéseket tanítunk. Az összefüggések gondos kialakítása után azokat azonnal 

tevékenységekben felhasználva megerősítjük. 

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, utánkövetési 

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. 

                                                 

5 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. 

• 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. 



SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA 

Pedagógiai Program 

164 

 

 

9.3. A konduktív pedagógia speciális módszerei és eszközei 
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”6. 

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. 

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 
                                                 

6 Dr. Hári Mária (szerk.): A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei 

és gyakorlata. Nemzetközi Pető Intézet, Budapest 1991. 
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teljesítményeket nem kiragadva regisztráljuk. A mozgásos tevékenységek megfigyelésénél 

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. 

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 
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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. 

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.7 

                                                 

7 (Horváth J, Kozma I, SalgaA: Megfigyelés és értékelés a konduktív nevelésben. 

Workshop2005 március 19-21) 
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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, 

• 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. 

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 
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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. 

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. 

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: 
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• 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. 

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 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. 
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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.  

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. 

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 
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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 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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9.4. A konduktív nevelésben részesülő gyermekek és felnőttek 
sajátosságai 

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. 

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 
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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 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. 

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 
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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. 

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, 

• 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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