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I. ÖNMEGHATÁROZÁS  

I./1.  Bevezetı 

 
A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre, azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos 

embereket  rehabilitációjukban, életminıségük javításában, és a társadalomba való 

beilleszkedésükben. 

       „ …AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: 
 
       Az alapítvány közhasznú szervezet. 

 
Világnézettıl, anyagi helyzettıl függetlenül minden rászoruló ember sokoldalú fejlesztése,  

gondozása,  ökumenikus keresztény szellemben. A célcsoportok: öregek, állami gondozottak, 

munkanélküliek, csonka családok, mozgáskorlátozottak, értelmi sérültek és családjuk 

gondozása és támogatása.  

Az alapítvány célja továbbá olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely a 

fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai 

oktatás, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés és foglalkoztatás 

formájában. …" 

A célok megvalósítására elıbb egy szociális ellátást nyújtó intézményt, majd 1996-ban egy 

úgynevezett Önálló Életvitel Központot hoztunk létre, amely 2001-ben Támogató Szolgálattá 

alakult át.  

Utóbbi a fogyatékos embereknek és családjuknak nyújt segítséget abban, hogy kialakíthassák 

önrendelkezı életvitelüket, vagyis maguk alakíthassák sorsukat. 

Elıbbi pedig azon ép értelmő mozgáskorlátozott gyerekek ellátását végezte kezdetben, akik 

fogyatékosságuk miatt nem járhattak iskolába. Az évek folyamán sikerült elérni, hogy 

valamennyien - megfelelı szakmai háttérrel rendelkezı- integrált iskolába járhatnak. 

A családok igényéhez való alkalmazkodás fokozatosan hatott a szociális intézmény 

tevékenységére, mőködési körére. A Fogyatékkal Élık Nappali Szociális Intézménye a 

Baranya megye területén élı sérült gyermekek és felnıttek komplex gondozását és fejlesztését 

látja el 3 éves kortól, nappali ellátás keretei között, jelenleg három csoportban:  

Az 1. csoportba tartoznak a halmozottan fogyatékos, óvodás korú gyermekek, akiknek 

folyamatos konduktív és gyógypedagógiai fejlesztését biztosítjuk, kiegészítve a számukra 

megfelelı terápiákkal. 
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A 2. csoportba azok a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek tartoznak, akik 

tankötelezettségüket fejlesztı felkészítés formájában teljesítik, egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében. E tanulók ellátásának szociális intézményünkben már egy évtizedes 

hagyománya van.  

A 3. csoportot a mozgáskorlátozott felnıttek alkotják, akiket tanulmányaik befejezése után 

pályázati programjainkon és rehabilitációs foglalkoztatónkon keresztül a munkaerıpiacon 

való megjelenésben támogatunk. Segítséget nyújtunk önképzésük, tanfolyamokon való 

részvételük és szabadidıs tevékenységük megszervezésében, valamint biztosítjuk számukra a 

terápiás lehetıségeket, fizikai állapotuk szinten tartása érdekében. 

 

Az Alapítvány tevékenységi körének kiszélesítésében fontos állomás volt gyógypedagógiai  

általános iskolánk létrehozása 1999-ben, mely az Európa Unió  Phare projektje 

támogatásával, szülıi kezdeményezésre kezdhette meg mőködését. Célcsoportunkba tartoznak  

a Dél-Dunántúli régióban élı ép értelmő, tanulásban vagy értelmileg akadályozott 

mozgáskorlátozott, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott tanköteles gyermekek. 

Feladatunk ezeknek a tanulóknak a képességfejlesztése, habilitációja, rehabilitációja, általános 

mőveltségük megalapozása az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelıen. 

Iskolánk az általános iskola 8 évfolyamának elvégzésére ad lehetıséget, szükség esetén egy 

vagy két felzárkóztató év közbeiktatásával. A mozgáskorlátozott gyermekek számára speciális 

mozgásnevelést biztosítunk. Munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink fejlesztése, 

habilitációja egyéni képességeiknek megfelelıen történjen. Ennek érdekében állnak a terápiás 

szolgáltatásaink is: logopédia, augmentatív kommunikáció, gyógytorna, konduktív pedagógia, 

subaquális torna, gyógypedagógiai lovaglás, zeneterápia, TSMT, Thai babamasszázs, 

informatika. 

       2007 tavaszán Alapítványunk kuratóriuma jóváhagyta a fejlesztı iskolai oktatás 

beindítására tett javaslatunkat. A szakmai megalapozottságot ehhez az adta, hogy a súlyosan 

és halmozottan fogyatékos tanulók ellátásával, Alapítványunk szociális intézményi keretein 

belül közel egy évtizede foglakoztunk már. A 2007/2008. tanévtıl e gyermekek számára 

sikerült megteremteni a feltételeket, hogy iskolai keretek között teljesíthessék 

tankötelezettségüket. Az azóta eltelt idıben, tanévenként egy-egy csoporttal bıvítettük a 

fejlesztı osztályok számát. Jelenleg a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek 3 

tanulócsoportban teljesítik tankötelezettségüket.  
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A 2010/2011. tanévben az alábbi osztályok mőködnek iskolánkban: 

• Értelmileg akadályozottak számára: 

         3.- 5.-8. összevont  osztály 

• Tanulásban akadályozottak számára: 

         1.-4.-6. összevont  osztály 

• Súlyosan-halmozottak sérült gyermekek számára 

3 fejlesztı iskolai osztály 

Az iskolánk fı célja, hogy a gyerekek továbbra is a családjukban élve, részesülhessenek a 

képességeiknek legmegfelelıbb oktatásban és fejlesztésben, nyitottak legyenek a világra, 

hogy felnıve minél teljesebb értékő tagjai lehessenek a társadalomnak. 

 

 Ezt szolgáló céljaink (az egyéni adottságok figyelembevételével): 

- kialakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat 

- növelni a kudarctőrı képességet 

- nevelni az önállóságra 

- kialakítani az önálló életvitel lehetıségeit a saját korlátaik megismerésével 

- a család összetartása, erısítése 

- esélyegyenlıség biztosítása a család többi tagja számára is 

- adaptív alkalmazkodó képesség elısegítése 

- társadalmi integráció megvalósítása 

   Feladataink: 

-    a mozgássérült, tanulásban- és értelmileg  akadályozott gyermekek oktatása - nevelése,    

-  mozgásfejlesztés, egyénre szabott sérülésspecifikus eljárások, módszerek és terápiák 

útján. 

- megteremteni az esélyegyenlıségük alapjait, társadalmi integrációjukat 

- biztosítani számukra a szükséges habilitációt, rehabilitációt 

- önkiszolgáláshoz, önellátáshoz tartozó tevékenységek napi, tudatos és rendszeres 

gyakorlása  

- önrendelkezı élethez szükséges magatartásformák kialakítása, gyakorlása 

- felkészítés a sajátos, egyéni lehetıségeikhez mért társadalmi integrációra 

 

Hisszük, hogy minden teremtett életnek értelme van, s a mi dolgunk, hogy 
ennek megéléséhez segítsük mindazokat a gyerekeket, akiket ránk bíztak.  
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I ./2.  Intézményi adatok: 

 
 
Az iskola hivatalos neve:                   Kerek Világ Általános Iskola 
 
Az iskola fenntartója:                            Kerek Világ Alapítvány 
 
Az iskola földrajzi mőködési területe: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.  
 
Felügyeleti szerv:                                    Baranya Megyei Önkormányzat 
 
Az intézmény típusa:                             Gyógypedagógiai nevelési - oktatási intézmény 
 
 

Az iskola beiskolázási körzete: az Oktatási Minisztériummal kötött Közoktatási    

megállapodás kapcsán Magyarország egész területe, kiemelten Pécs, és a Pécsi Kistérség  

 

Az iskola alapítási éve: 1999. 

Az iskola Alapító Okiratának mindenkori módosítása az alapítványi  kuratórium hatáskörébe 

tartozik. 

A fejlesztı iskolai oktatás beindítására a 2007. április 11-én,  az alapítványi kuratórium által 

elfogadott Alapító Okirat módosítás  adott hozzájárulást. 

 

Az iskola mőködési engedélyének száma: 384-4/1999  (Baranya Megyei Önkormányzat) 

 

Az iskola OM azonosítója:     101204 

 

Az iskolába kerülés feltétele:- Mozgásvizsgáló Országos Szakérıi és Rehabilitációs       

Bizottság  és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata         

-Érzékszervi sérülés esetén a megfelelı országos szakértıi        

bizottság szakértıi véleménye  

-Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és   

Rehabilitációs Bizottság (ill. más megyék tanulási képességet 

vizsgáló szakértıi bizottságai) 
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- 6 éves kor után, iskolaérettség esetén: iskolai tagozat 

- Felsıbb évfolyamokra való jelentkezés esetén elızı érvényes 

iskolai bizonyítvány szükséges 

-    Mozgássérültség, valamint mozgássérültséghez társuló 

                                           -   Tanulásban-, vagy értelmileg akadályozottság     

- Neurológiai vizsgálat, javaslat 

- Ortopédiai szakorvosi vizsgálat, javaslat 

- Szülı kifejezett kérése 

- Érzékszervi sérülés, kommunikációs probléma nem kizáró ok 

- Súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló esetében fejlesztı 

iskolai oktatás 

 
 
 
 
Az iskolaváltás feltételei : 

 

- bizonyítvány kiadása 

- szakértıi javaslat a gyermek vizsgálatát végzı szakértıi 

bizottság(ok)tól 

-    szülıi kérelmek 

 

Az iskola tanulói:      

                           A KT. 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ 29/a pontja többször   módosult az  

                           elmúlt években.  

 Az új, 2011. szeptember 1-jével hatályba lépı megfogalmazás szerint: 

intézményünk tanulói olyan sajátos nevelési igényő gyermekek, akik a 

szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a”megismerı 

funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdenek.”(2010. évi CLIII. tv., amely megjelent  Magyar Közlöny 

192.számában)  
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l./3. Az intézmény szervezeti modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulásban 

akadályozottak 

iskolai tagozata 

  Bevezetı szakasz 

    1-2. évf.                                

Kezdı szakasz 

   3-4. évf. 

Alapozó szakasz 

   5-6. évf. 

Fejlesztı szakasz 

   7-8. évf. 

Értelmileg 

akadályozottak 

iskolai tagozata 

Bevezetı szakasz 

    1-2. évf.                                

Kezdı szakasz 

   3-4. évf. 

Alapozó szakasz 

   5-6. évf. 

Fejlesztı szakasz 

   7-8. évf. 

Fejlesztı iskolai 

tagozat 

Bevezetı szakasz 

6-9 éves korú 
tanulók                                

Alapozó szakasz 

10-14 éves korú 
tanulók 

Fejlesztı szakasz 

15-(18)-23 éves 
korú tanulók 

Alapítvány  

Támogató 
szolgálat 

Általános 
iskola 

Szociális 
intézmény 

Támogató 
szolgálat 

 



 10

I./4. Az intézmény arculata 

 

I./4. 1.  Az iskola tanulónépessége 

 

Az iskola tanulóinak összlétszáma jelenleg (2010-2011.tanév): 35fı. Ebbıl a tanulásban 

akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók száma  15  fı . A többi 20 gyermek 

fejlesztı iskolás. 

A mozgáskorlátozott gyermekek sérültségi jellege igen széles skálát ölel fel, amirıl nehéz 

egységes leírást adni. Gyógypedagógiai szempontból, mozgásfogyatékosoknak nevezzük 

azokat, akik a tartó -, mozgatószervrendszer vagy idegi struktúrák és/vagy funkciók sérülése 

vagy hiánya következtében a fizikai teljesítıképesség megváltozása miatt az életkori 

tevékenységek végzésében maradandóan korlátozottak. Nevelésük, személyiségfejlesztésük 

átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, eljárásokat igényel.  

 

Az elmúlt évek tapasztalata szerint az alapítványunkban ellátott tanulók vezetı diagnózis 

szerinti megoszlása nagyjából az alábbiak szerint alakul: 

 

Korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek      70% 

Egyéb eredető, mozgás-rendellenességet okozó kórformák                           10%   

Mozgáskárosodással nem járó tanulási ill. értelmi akadályozottság               20%   

 

Minden gyermek számára diagnózisának megfelelıen egyéni fejlesztési tervet készítünk, s a 

terápiákat team munkában személyre szabottan végezzük. 

 

Legtöbb tanulónk cerebral paresis valamely formájában szenved, amely a központi 

idegrendszer prae-, peri- és postnatalis sérülése következtében jöhet létre. Ennek hatására 

kialakulhatnak spasticus, ataxiás, dyskineticus syndromák, valamint kevert formák. (Irod.: 

Kálmánchey: Gyermekneurológia, 2000)  

Kiterjedése szerint létrejöhet: 

     -    monoparesis 

- hemiparesis  

- diplegia  

- triplegia 
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- tetraparesis 

A mozgáskorlátozott tanulók speciális szükségletei nemcsak fizikai, hanem értelmi, pszichés, 

kommunikációs és szociális jellegőek is. A helyzetet nehezíti, hogy néhány gyermeknél a 

fentiekhez érzékszervi sérülés is társul.  

 

A tanulást, tanítást befolyásoló tényezık: 

a.) Figyelemzavarok:  

- hullámzó figyelem 

        - túlzott elterelhetıség 

        - szelektálási probléma 

        - perszeveráció 

        - megtapadás 

b.) A percepciós zavarok:   

- vizuális 

- akusztikus 

- vizuomotoros 

- taktilis, kinesztétikus 

- vesztibuláris 

 

c.) Téri orientációs zavarok: 

- testkép 

- testséma 

- iránytévesztés 

- lateralitás zavarai 

 

d.) Kommunikációs akadályozottság, nyelvi fejletlenség: 

- az artikuláció zavara 

- a szótalálási nehézség 

- nehézkes beszédszövés 

- anarthria 

- dysarthria 

- dysrithmia 
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e.) Mozgássérülésbıl eredı problémák: 

              Kompenzációs  mozgásminták, kóros szinergizmusok 

              Fennmaradó kórós reflexek, kóros tartásminták 

              Kontraktúrák, deformitások, degeneratív elváltozások 

   Korosztályuknak megfelelı normális reflexek hiánya 

- Manipulációt érintı problémák:  

                               flexiós kéztartás 

                                                                          célirányos nyúlás zavara 

                               fogás-, elengedés zavara 

                                                                          praktikus mozgások fejletlensége 

                                                                          grafomotoros képességek fejletlensége,  

                                                                                                          zavara 

- nagymozgások (helyzet-, helyváltoztatás) akadályozottsága 

- testhelyzetek spontán felvételének és megtartásának zavara  

- testtartás és fejkontroll zavara 

- önkiszolgálás, és az életkori sajátosságoknak megfelelı 

tevékenykedés és eszközhasználat akadályozottsága 

 

f.) Az aktivitás területén mutatkozó problémák: 

- inaktivitás 

- hiperaktivitás 

- hullámzó kedélyállapot 

 

g.) Szekunder módon magatartási- szociális adaptációs problémák: 

Pl.: kudarctőrı képesség csökkenése,  

      figyelemfelkeltı viselkedés 

      beilleszkedési és kortárs kapcsolati problémák stb 
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I./4.2. Képzési kínálat és rendszer 

 

A fejlesztı iskolai oktatás során a halmozottan sérült tanulókat koruk és állapotuk szerint 

három csoportba soroljuk: bevezetı, alapozó és fejlesztı szakaszban történı képzés. A 2007-

2008. tanévben a bevezetı szakasz indításával, a 6-10 éves súlyos-halmozottan sérült 

gyermekek iskolai keretekben történı fejlesztését kezdtük meg, melyet a következı 

tanévekben egy-egy új csoport indítása követett. Jelenleg, a 2010/2011. tanévben 3 fejlesztı 

iskolai osztályban fogadjuk a súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket. Szándékaink szerint 

az elkövetkezı tanévekben még további két csoport indítását tervezzük számukra. 

 A csoportban történı differenciált foglalkoztatást, az egyéni fejlesztések egészítik ki, a 

személyes szükségletek és igények felmérését követıen meghatározott egyéni fejlesztési 

tervek alapján.  

Az egyéni fejlesztés területei intézményünkben a következık: gyógypedagógiai fejlesztés, 

logopédia-beszédfejlesztés, augmentatív kommunikáció, gyógytorna, konduktív pedagógia, 

subaquális torna, gyógypedagógiai lovaglás, zeneterápia, TSMT, Thai babamasszázs.  

 

 

I./5. Az intézmény környezete 

 

I./5. 1. Az intézmény helye és szakmai környezete a közoktatási rendszerben 

 

Alapító okiratunknak megfelelıen a Dél – Dunántúlról, fıként Pécsrıl és vonzáskörzetébıl 

fogadjuk 8 osztályos, felmenı rendszerő iskolánkba azokat a gyermekeket, akiknek halmozott 

sérültségük, vagy súlyos szocializációs zavaruk miatt kiemelt figyelemre van szükségük, s 

oktatásuk – nevelésük a családias, az egyéni bánásmódot folyamatosan szem elıtt tartó 

környezetben a legoptimálisabb. Igen lényeges szempont mind a gyermekek, mind a gondozó 

családok számára, hogy az oktatás, valamint az összes szükséges terápia egy helyszínen 

valósul meg. 

Vannak olyan tanulóink, akik csak néhány évet töltenek el intézményünkben, s a megfelelı 

szellemi és pszichés felkészítés után integrált tantervő általános iskolába kerülhetnek. 

Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a városunkban mőködı két Korai Fejlesztı Központtal, 

valamint a budapesti Petı Intézettel, akik tevékenységünk ismeretében hozzánk irányítják az 

intézményünkben szakszerően fejleszthetı gyerekeket.   
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A városban mőködı Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Általános Iskolával is folyamatos 

együttmőködésre törekszünk, többoldalú szakmai kapcsolat kiépítésével (közös tanfolyamok, 

intézménylátogatások, szakmai napok, az esetenként átkerülı gyermekek gyógypedagógiai 

anyagának teljes körő dokumentációja stb.)   

Fontosnak tartjuk a védınıi hálózattal való állandó szoros kapcsolatot is, hogy a régiónkban 

élı fogyatékos gyermeket nevelı családok mielıbb tudomást szerezhessenek alapítványunk 

tevékenységérıl. 

Szakmai munkánk hátterét a Szakértıi Bizottságok, a Pécsi Gyermekklinika neurológus 

szakorvosai, ortopéd szakorvosok, valamint az Alapítvány gyermekorvosa biztosítja  

 

 

I./5. 2.  Gazdasági környezet 

 
Intézményünk alapítványi fenntartású. 

A törvényileg megállapított normatíva mellett, eddigi mőködésünk során segítséget jelentett 

az a közoktatási megállapodásunk, melyet az Oktatási Minisztériummal kötöttünk 2003-ban, 

majd sikeresen megújítottunk 2006-ban. Ez a szerzıdés megkötésekor (2006) az iskolánkban 

tanuló gyermekek létszámának megfelelı (29 fı) kiegészítı normatívát biztosítja. 

Szerzıdésünk, mely 2011. augusztus 31. napjáig tartó határozott idıre szól, rövidesen lejár, a 

további támogatás mikéntjérıl a Nemzeti Erıforrás Minisztérium még nem döntött.  

Sajnos eddig még sem Pécs városával, sem Baranya megyével nem sikerült közoktatási 

szerzıdést kötnünk. 

A normatív támogatás nem fedezi a gyermekek sokirányú oktatásának és fejlesztésének 

költségeit, ezért pályázatokkal, jótékonysági programok szervezésével próbáljuk kiegészíteni 

a hiányzó forrásokat. 

Alapítványunknál mind az oktatás, mind az összes fejlesztı terápia ingyenes, mivel az amúgy 

is nehéz helyzetben lévı családoknak, semmiképpen sem akarunk további anyagi 

nehézségeket okozni. Intézményünkben kizárólag az étkezésért és az alapítványi 

mikrobuszokkal való szállításért kell fizetni, - amennyiben ezt igénybe kívánják venni -, 

amelynek összegét a szociális helyzet mérlegelésével állapítjuk meg.  

Megállapodást kötöttünk a Pécsi Tömegközlekedési ZRT. – vel, melynek értelmében a 

mélypadlós, mozgássérültek szállítására alkalmas buszukat, külön járatként közlekedtetik 

reggel és délután a pécsi vasútállomásról iskolánkhoz. Ezen a felügyeletet alapítványunk 

dolgozói biztosítják. 
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Nehézséget jelent a csoportok egyre növekvı létszáma miatt a viszonylagos helyhiány, 

amelyet épületeink bıvítésével próbálunk orvosolni, de erre az anyagi fedezetet a pályázati 

lehetıségek beszőkülése miatt egyre nehezebb elıteremteni. Ezért a környezı, megüresedett 

épületek hasznosítására irányuló pályázatokat állandó figyelemmel kísérjük. 

 

I./5. 3.  Földrajzi környezet, személyi és tárgyi feltételek 

 

Iskolánk egy 840 négyzetméteres, szelídgesztenyefákkal beültetett nagy, bekerített 

zöldterületen helyezkedik el, Pécs egyik külvárosában. A gyermekeknek így nem csak a 

szabad levegın való tartózkodásra, játékra van módjuk, hanem a természet közvetlen 

megfigyelésére is. Ezt igyekszünk többoldalúan beépíteni a délutáni foglalkozásokba is: 

virágültetés, gyümölcsfa telepítés, madárodúk kihelyezése stb. 

Az épület akadálymentes, a tantermek, az egyéni foglalkoztatók, a tornaszobák és a kiszolgáló 

helyiségek a földszinten találhatóak. Az emeleten kialakított tantermek és foglalkoztatók 

megközelítéséhez speciális mozgássérült lift került beépítésre. 

 

Intézményünkben minden személyi feltétel adott a fejlesztı iskola mőködéséhez. 

Munkatársaink: gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktor, logopédus, zene – és 

lovasterapeuta, szociális munkások, gondozók, konyhai dolgozók, sofırök stb. mind 

szakmailag, mind emberileg alkalmasak a halmozottan sérült gyermekekkel való 

foglalkozásra. Az állandó szakmai továbbképzés lehetıségét az Alapítvány – zömében 

pályázatokból - biztosítja. 

 

A tárgyi feltételek is adottak újabb osztályok beindításához. A régi és az új épületszárnyban – 

némi átcsoportosítással – meghitt osztálytermek alakíthatók ki. Bútoraink, fejlesztı 

eszközeink széles skálán mozognak, amelyet pályázatokból fejlesztettünk, illetve 

folyamatosan fejlesztünk, valamint saját munkaerıvel igény szerint egyénekre alakítunk. 

 

 

I./5.4. Az iskola egészét átfogó hagyományok rendszere: 

 
Iskolánkban nagy hangsúlyt helyezünk a néphagyományok megismerésére, a természet 

változásaihoz kapcsolódó ünnepek, jeles napok, szokások fontos keretet adnak egész iskolai 

életünknek. Ezen alkalmakra való felkészülés megjelenik a tanórákon is, valamint a délutáni, 
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(napközis) szabadidıs foglakozások meghatározó eleme. A gyermekek mindennapjainak 

természetes részévé válik ily módon a népi kultúra, mely gazdagítja érzelemvilágukat és 

ismereteiket, formálja ízlésüket. Termések, természetben fellelhetı anyagok felhasználásával, 

megmunkálásával ajándékokat, dekorációkat, „vásárfiákat” készítünk. Megismerünk sok 

népdalt, mondókát, népi irodalmi értéket is. 

 Az ünnepi események lehetıséget teremtenek a szülık –gyermekek-iskolai dolgozók 

bensıséges együttlétére, máskor pedig alkalmat adnak értékeink mások elıtt való 

megmutatására is (pl. Gergelyezés a közeli óvodában), ezáltal a szociális kapcsolatok 

bıvítését is szolgálják.  

    Az alábbi jeles napok köré szervezıdnek ünnepeink, iskolai tevékenységeink: 

 

 AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI ÉS SZOKÁSJÁTÉKAI  

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER 

Szept. 8. 
Kisasszony Mária születése 
napja 
- bölcsıben baba,    vagy 
kicsi gyerek ringatása 
altató: „ Aludj el lelkem 
bimbója…” 
-Legenda elmesélése 
-bölcsı készítése 
kartonpapírból 
-Fecskék indulása .  
 
Szept. 29.Mihály 
mese: Szent Mihály és a 
szegény özvegy asszony 
Koós Károly elbeszélése a 
temetıkrıl 
- kisfarsang kezdete 
(Katalinig tart) 
népi bölcsesség: 

„Szent György vetkıztet, 
Szent Mihály öltöztet” 

 

Okt. 4. Szent Ferenc 
Mese: A gublói farkas 
megszelidítése, Szt F.  

prédikál a madaraknak 
-madár hajtogatás, színezés 
 
Okt. 20. Vendel 
Vendel napi vásár 
-vásári portéka készítése az 
egész megelızı idıszakban 
-mősor, tréfás mondókák, 
dalok 
dramatizálás: állat-,   
pásztortörténet 
 
Okt. 31.      Farkas- 
      a fák elalvása 
-öreg, kiszáradt fa döntése, 
csemetefa ültetés, fák 
gondozása: bemeszelés, 
bekötözés a vadak ellen. 
 

Nov.1-2.  
Mindenszentek, Halottak 

napja 
-beszélgetés halottainkról, 
gyertyagyújtás egyénenként, 
ima 

-cipósütés a szegényeknek  
/Isten lepénye/ 
 
Nov. 11. Márton 
Szent Márton legenda( Szt. 
Márton köpenye, Márton lúd) 
rétesnyújtás 

Nov. 19. Erzsébet 
-Rózsa legenda (mese, 
dramatizálás, papírrózsa 
készítés) 

Nov. 25. Katalin 
Mese: születésének legendája 

Népi hagyomány: meggyfa 
ág hajtatás (ha Kata kopog, a 
karácsony locsog) 
 
Nov. 30. András 
- zárja a hegedőt, kisfarsang 

vége, adventi gyertyagyújtás 



 17

 

DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR 

 
Dec. 4. Borbála 
Orgona, vagy cseresznyeág 
hajtatás 

 

Dec. 6. Szt. Miklós 
Ajándékozás: piros alma, 
arany dió  

legenda: A három eladó lány 
megsegítése 

 

Dec. 13. Luca 
- búzavetés cserépbe,  
„ Mag, mag búza mag,   
benne alszik a nap.” – vetés 
csigavonalban 
- lucapogácsa sütés 
-baromfiak etetése 
abroncskarikába rendezıdés 
-fehérruhás Lucajárás,  tollal 
simogatás 
 
 
 
Karácsonyi ünnepség 

- mézeskalácssütés 
- ajándékkészítés 
- karácsonyi dalok 

éneklése az adventi 
gyertyagyújtásnál 

           jócselekedetek        

           vállalása minden napra 

 

 

 
Jan. 6. Vízkereszt 

Háromkirály- járás 
- szokásjáték jelmezben 
- ringatás csillaggal 
 
 

Farsang – nagyböjtig 
 
 
 
Jan. 20. Sebestyén  
a  fák ébredése 
-kirándulás az erdıbe, tőzrakás, 

ágmetszés 
 

 

 
Farsangi ünnepség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febr. 24.. Mátyás 

„Mátyás kiereszti szőrujjából 
a pacsirtákat.” 
- Mese Mátyás királyról 
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MÁRCIUS  ÁPRILIS MÁJUS 

 
 

Márc. 12. Gergely 
Gergelyezés 
Iskoláskorú gyermekek 
vizsgáztatása, iskolába hívása 
 

Márc. 19. József 
A család védıszentje 
- családrajz, történetek a  
    családról 
- József napján engedik ki a  
    méheket 
- hetében paprika, 
paradicsom vetése cserépbe 
 

 
 

Márc. 25. 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

- Faültatés, oltás, szemzés 
- kukorica pattogtatás: a  
   rügyek pattanását játszák el 
   Mária énekek 
 
 
 
 
 
 
Kiszeégetés– zöldágjárás 

a húsvét elıtti héten 

 
Húsvét 

- tojásfestés 
- kalácssütés 
- takarítás ( udvar, 

osztályterem) 
- főzfasíp készítés 
- locsolóversek 
- tavaszváró énekek 
 
 
 

Ápr. 24. Szent György 
Mese: A sárkányölı Szent 
György vitéz 
Ének: Süss fel nap, Szent  
          György nap 
átok – Szent György harmat 

 
Anyák napja 

Édesanyák, nagymamák 
köszöntése osztályonként 

 
 
 
 

 
 

 
Pünkösd 

Pünkösdi királyné járás 
Pünkösdi király választás 

( Családi nap) 
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I./6.  Az intézmény tanulói közössége 

 
I./6. 1.   Lakóhely szerinti megoszlás 

 
 
Az alapítványunkban ellátottak 65 % - a pécsi lakóhelyő, 35 % - a Baranya megye más 

településén él.  

A gyermekek szülıi, alapítványi vagy egyéb támogató szolgálati segítséggel, illetve 

tömegközlekedési eszközzel jutnak el intézményünkbe. 

 

 

I./6. 2.  Szociális háttér  

 

A tanulók jelentıs része hátrányos helyzető családi miliıbıl érkezik. A családok általában 

elınytelen helyzetben vannak, mert megváltozott társadalmi helyzetükben a piacgazdaság 

"farkastörvényeihez" nem tudnak alkalmazkodni. Közülük sokan vannak GYES-en, ápolási 

díjon, így anyagi helyzetük igen nehéz. Gyakori az anya egyedül maradása, akár válás miatt, 

akár azért, mert az apa semmilyen formában nem vesz részt a gyermekkel való 

foglalkozásban. Baráti kapcsolataik általában nincsenek, hiszen a sérült gyermekkel nehéz 

kimozdulni, s nem könnyő közös témát találni az egészséges családokkal. Nemcsak a 

gyermekek vágynak stabil közösségi kapcsolatokra, hanem a munkahelyekrıl kirekedt, 

beszőkült környezetben élı szülık is. Az iskola ebben az állapotban fontos társadalmi 

kapcsolatot jelentı színtér a szülıknek, szinte naponta vagy szükség szerint találkozhatnak 

más szülıtársakkal, a pedagógusokkal, az iskola vezetıivel, és megoszthatják velük 

nyomasztó gondjaikat.  

Fontosnak gondoljuk, hogy a gyermekek családban élhessenek, de igyekszünk a szülık 

válláról is minél több terhet levenni. 

(Ezt szolgálta  pl. a korábbi években pályázaton elnyert baby – sitter szolgálatunk is). 

A családok kb. 70 % -a  az egy fıre esı kereset alapján,  a magyarországi létminimum alatt él. 
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II. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI, MENTÁLHIGIENES 

TEVÉKENYSÉG  

 

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a 

céllal, hogy biztosítsa a gyermeket megilletı jogok érvényesülését, védı-óvó intézkedést 

tegyen a rászorulók érdekében, ırködjön a veszélyeztetett, a hátrányos helyzető gyermekek 

életlehetıségei felett. Feladatunkat meghatározza a tanulók életkora, mozgássérülése, 

valamint egyéb akadályozottsága. 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai a tankötelezett korúaknál: 

- a tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés, gyógyszer) 

figyelemmel kísérése a családban; 

- folyamatos, ıszinte légkör biztosítása a gyermekek és a családok felé, amely alapvetı 

feltétele az esetleges problémák feltárásának 

- a tanuló egészséges fejlıdéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és a fizikai 

állapot romlásának megelızése a családon belül és a családon kívül; 

- a tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül, az iskolafogászati rendeléseken, a szakorvosi 

ellátáson keresztül (szemészet, fülészet, ortopédia stb.) a segédeszközök igény szerinti 

hozzáférhetısége 

- a tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

(ügyelet, étkezés, fejlesztı foglalkozás, felzárkóztatás, közlekedés stb.) a tanuló 

igénye szerint; 

- kapcsolattartás a családdal, a Családsegítı és Gyermekvédelmi Szolgálattal, Nevelési 

Tanácsadóval, Területi Szociális Központtal, védınıvel stb. 

- a család szociális és anyagi helyzetének megfelelıen a különféle támogatások - 

pénzbeli és természetbeli - felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint 

tanácsadás a fogyatékos gyermeket nevelı családoknak járó szociális juttatásokról 

- segítségnyújtás a kultúrált szabadidıtöltéshez, az életkoruknak, mozgásállapotuknak 

megfelelı rendezvényeken történı részvételhez; 

- egyéni esetkezelés, életvezetési tanácsok nyújtása, pályaorientáció 

- magatartás vagy pszichés zavar esetén kapcsolatfelvétel gyermekpszichológussal  

- gyors és hatékony megoldási stratégiák kidolgozása a gyermeket veszélyeztetı 

helyzetben; 
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- a tanuló eredményeinek, rendszeres iskolába járásának ellenırzése - szükség esetén 

eljárás kezdeményezése; 

- segítségnyújtás az erkölcsi érzék kialakításához /példamutatás, etika, hittan/ 

- kortárscsoportba való beilleszkedés elısegítése, integrációs napok tartása 

- DADA program ismertetése életkornak megfelelıen 

- Személyi és technikai segítségnyújtás az egyre önállóbb életvitel kialakításához 

 

Munkánk fontos része a családsegítés:  

- Ennek egyik formája a havonkénti Szülıi Értekezlet, amelynek keretében a gyermekkel 

kapcsolatos egyéni megbeszélést folytatunk, egyeztetve az iskolai és otthoni 

tapasztalatok eredményeit, valamint az osztályközösséget érintı ügyeket vitatjuk meg. 

Amelyik évben sikerül pályázati forrást találnunk „Szülıi Klub” – ot indítunk. Ennek 

elıadásai a szülık számára ingyenesek. Meghívott szakemberekkel elıadásokat tartunk a 

szülık által kért témákban, melyeket megbeszélés követ. A szakmai programot minden 

esetben kohéziós – barátkozós együttlét zárja.  

- Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat. Tájékoztatást adunk a 

szociális juttatások lehetıségeirıl, azokhoz szükséges feltételekrıl, az ügyintézés 

lépéseirıl. Szociális munkás kollégánk sok segítséget nyújt ezekben a feladatokban. 

- A segédeszközök felírását követıen a mintavételek, valamint a segédeszközök próbája 

intézményünkben történik Ily módon a szülıknek sok idıt, energiát, fáradozást 

takaríthatunk meg. 

- A gyerekek szállítását részben az Alapítvány saját mikrobuszával végezzük. A 

megnövekedett gyermeklétszám már nem teszi lehetıvé, hogy így oldjuk meg 

valamennyi alapítványi ellátott naponkénti intézménybe szállítását.  A mikrobusz háztól - 

házig szállítja a gyermekeket szülıi kérelem alapján. Az alapítvány ezért minimális 

szállítási díjat számít fel, figyelembe véve a szülık anyagi helyzetét (felülbírálat évente 

két alkalommal). A szülı átmeneti fizetésképtelensége esetén sem szüntetjük be a 

szolgáltatást: részletfizetési kedvezményt, fizetés átütemezést biztosítunk. 

Néhány éve a Pécsi Tömegközlekedési RT-vel kötött megállapodásunk értelmében 

lehetıséget kaptunk arra, hogy iskolánkhoz céljáratként közlekedjen speciális mélypadlós 

autóbuszuk. Ezt mozgáskorlátozott gyermekek (kb. 20-an, köztük több kerekesszékes) és 

kísérıik vehetik igénybe ingyenesen. A kísérık elsısorban az alapítvány dolgozói – 

mentesítve a szülıket a felesleges kitérıtıl. Ezzel is az a szándékunk, hogy a sérült 

gyermekeket nevelıket segítsük munkavállalási lehetıségeikben. Ahhoz szeretnénk 
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hozzájárulni, hogy a tanulók iskolai elfoglaltsága alatt a szülık a munkahelyi 

kötelezettségeiknek eleget tehessenek, szociális kapcsolatokat építhessenek. Örömteli 

változás az iskola alakulása óta, hogy egyre nı a munkát vállalók száma. Ezzel részben a 

családok társadalmi elszigeteltsége oldódik, másrészt anyagi helyzetük is stabilizálódik.  

Nagy dolognak tartjuk azt is, hogy több család – mivel a sérült gyermekükrıl való 

gondoskodás komoly részét átvállalta az Alapítvány, valamint érzik, hogy probléma 

esetén van mód segítséget találni – újabb gyermeket vállaltak, akik mind egészségesen 

születtek meg. Fontos, hogy így a család élete közelíti az átlagosat, hiszen életük nemcsak 

a sérült gyermek körül forog. Ez a család jövıjét is kedvezıen befolyásolja /öregkori 

segítség, unoka lehetısége stb./ 

- A gyermekek kirekesztettségét, akadályozottságukból eredı elszigeteltségét kívánjuk  

oldani kortárs közösségekkel való kapcsolat kialakításával ( ép gyerekek látogatnak 

hozzánk-és viszont). Gyakran látogatjuk a város intézményeit (könyvtár, mozi, kiállító 

terem, bábszínház stb.), résztvevıi vagyunk fontosabb városi programoknak (Pécsi 

Napok, sérült gyermekek sportolási lehetıségeinek bemutatója stb.)  

- A nyári táborozás is integrációs célokat szolgál, hiszen itt tanulóink ép társakkal 

élvezhetik a változatos programokat. E közben távoli vidékeket, eltérı földrajzi 

környezetet is megismerhetnek, melyre egyébként csak néhányuknak lenne lehetısége. A 

család terhelhetıségével számolva választjuk ki a helyszínt, hiszen ehhez anyagi 

hozzájárulásra is szükség van. Pályázatokkal, adományok felkutatásával azonban 

igyekszünk a költségeket minimálisra csökkenteni.  

- Pályázat útján módunkban áll pszichológusokat alkalmazni, akik közül egyikük a 

gyermekekkel, másikuk a szülıkkel foglalkozik igény szerint. 
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III. A FEJLESZT İ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS  

 
III./1.  Törvényi háttér  

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  2006. január 1-jén érvénybe lépett 

módosítása (30/A §) értelmében:  

 

• „A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az elsı napjától,    

amelyben a hatodik életévét betölti, a fejlesztı felkészítés keretei között a 

tankötelezettségét teljesíti (a továbbiakban: fejlesztı iskolai oktatás).”  

• A fejlesztı iskolai oktatás kötelezı  18 éves korig (lehetséges 23 éves korig) 

• A fejlesztı iskolai oktatásban rehabilitációs pedagógiai programot és annak alapján 

egyéni fejlesztési terveket készítenek.”„A fejlesztı iskolai oktatást a Súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének alkalmazásával kell 

megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztı foglalkozások száma elérje a húsz 

órát.”  

• A fejlesztıiskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodik. 

• …a tanulókat a fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján kell fejlesztı 

csoportokba osztani. 

• Ha a tanuló nem tud részt venni a fejlesztı iskolai oktatásban -szakvéleményben 

foglaltak szerint-, a tankötelezettségét egyéni fejlesztı felkészítés keretében teljesíti. 

 

Közokt . Tv. 125. § kiegészítése: 

• 2006. szeptember 1-jétıl indítható azok számára fejlesztı iskolai oktatás, akik az adott 

évben töltik be hatodik-tizedik életévüket. 

• A fejlesztı iskolai oktatás megszervezése 2010. szept. 1-jétıl kötelezı. 

• Eddig az idıpontig meg kell szervezni a fejlesztı iskolai intézményegységet az állami, 

illetve önkormányzati fenntartásban mőködı fogyatékosok intézményeiben. 

 

22/2006. OM. Rendelet 3.sz. melléklet: A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 

fejlesztı iskolai oktatásának irányelve 
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III./1. 1 .  A fejlesztı iskolai nevelés-oktatás megszervezésének törvényi szabályozása 

 

A fejlesztı iskolai nevelést, fejlesztést egyrészt a közoktatási törvényben, másrészt a Súlyos 

és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása irányelvében (22/2006. (V.22.) 

OM rendelet) megfogalmazott ajánlásoknak megfelelıen kell megszervezni. Az oktatás 

szervezeti és tartalmi struktúráját az intézmény a helyi adottságoknak és szükségleteknek 

megfelelıen alakíthatja.  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztı iskolai nevelésének 

eltéréseire vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki:  

30/A. § (1) ….megszervezésekor az e törvény 6. §-ában, 8-9. §-ában, 25-29. §-ában, 31. §-

ában, 46. §-ában, 48. §-ában, 50. §-ában, 52-53. §-ában, 66-67. §-ában, 69-73. §-ában, 78. §-

ában foglaltakat nem lehet alkalmazni… 

 

Mit tartalmaznak ezek a paragrafusok?  

 

6.§ A tankötelezettség 

8.§ A pedagógiai munka szakaszai 

9.§ Az alapmőveltségi vizsga 

25.§ Az iskolai nevelés közös szabályai 

26.§ Az általános iskola 

27.§ A szakiskola 

28.§ A gimnázium 

29.§ A szakközépiskola 

31.§ Az alapfokú mővészetoktatási 

intézmény 

46.§ Az átjárhatóság 

48.§ A pedagógiai program 

50.§ A helyi tanterv 

52.§ Szorgalmi idı, képzési idı, órakeretek 

(kötelezı, rehabilitációs, nem kötelezı, 

választható) 

53.§ A tanórán kívüli foglalkozások 

(napközi, szakkörök, kollégiumi 

foglalkozások) 

66.§ A tanulói jogviszony 

67.§ A szakképzés 

69.§ A felmentésrıl és tanulói jogviszony 

szüneteltetése 

70.§ Az értékelés 

71.§ A magasabb évfolyamba lépés 

72.-73.§ A bizonyítványok 

78.§ A felnıttoktatás 

A fejlesztı iskolai oktatás megszervezésénél, illetve a rehabilitációs pedagógiai program 

kidolgozásakor ezeket tekintetbe kell venni. 
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III./1.  2.  A rehabilitációs pedagógiai program  

 

A rehabilitációs pedagógiai program a tanköteles korú, súlyosan és halmozottan fogyatékos 

gyermekek iskolai keretek között történı fejlesztésének alapdokumentuma. A rehabilitációs 

pedagógiai programok kidolgozása a közoktatási intézmények pedagógiai programjához 

hasonlóan történik. Alapja elsısorban a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 

fejlesztésének irányelve, amely figyelembe veszi a Közoktatási törvény, a NAT és a Sajátos 

nevelési igényő tanulók oktatásának irányelve vonatkozó részeit is.  

 

Elméleti alapját elsısorban Franziska Schäffer koncepciója képezi, melynek 

megvalósíthatóságát hazai gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják. Egy egységes fejlesztı 

programot készítünk, amely támpontul szolgál az egyéni képességekhez igazított fejlesztés 

megtervezéséhez. A rehabilitációs pedagógiai program tervezésekor tekintettel kell lennünk – 

a törvényi elıírásokon kívül - az ellátottak körének adottságaira és szükségleteire. 

„A közoktatási szolgáltatás kialakításakor, a nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmi 

kidolgozásakor a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek reális életpályája és lehetıségei 

fontos szerepet játszanak. A nevelés, oktatás, fejlesztés és képzés célkitőzései között a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek, fiatal késıbbi életére való felkészítése hangsúlyos 

helyen szerepel. Ennek érdekében kell lehetıségeiket maximálisan kihasználva, 

személyiségük kibontakozását a megfelelı módszerekkel és eszközökkel, neveléssel és 

terápiával segíteni, hogy a lehetıségekhez mért legnagyobb önállóságot érhessék el a 

mindennapos tevékenységekben (önellátásban, önkiszolgálásban), mozgásképességben, 

kommunikációban. Ennek értelmében az intézményrendszeren belül olyan célkitőzéseket és 

követelményeket kell megfogalmazni, hogy azokat reálisan teljesíteni tudják a gyermekek. 

Mindeközben fel kell adni a teljesítmény-orientált szemléletet, helyette szükséglet- és kínálat-

orientált pedagógiai tevékenység kialakítására kell törekedni. Az iskola legfıbb kritériuma, 

hogy a tanulás színtere, s ha valakinek arra van szüksége, hogy megtanuljon egyedül enni, 

vagy háton-fekvésbıl felülni stb., akkor olyan iskolának kell lenni, ahol ezt megtanulhatja.” 

(Márkus, 2005, 198.) 
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III./2.  A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek 

 

 „A súlyos-halmozott fogyatékosság olyan állapot, melynek hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban (méhen belüli életben vagy a születés körül), ritkábban a késıbbi életkorban 

bekövetkezı súlyos, átható, komplex sérülés áll, ami rendszerint a központi idegrendszert 

(elsısorban a fejlıdésben és érésben lévı agyat) is érinti. 

 

A komplex károsodás következményeként rendkívül változatos formában megjelenı, összetett 

tünet-együttes alakul ki, ami a személyiség fejlıdésében jelentıs eltéréseket, a 

tevékenységben (aktivitásban) súlyos akadályozottságot, és a társadalmi életben való 

részvételben (participáció) súlyos hátrányokat okoz. 

 

A fejlıdés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros, a kommunikációs funkciók 

és e kettıvel szoros kapcsolatban álló értelmi funkciók területén a legszembetőnıbb.  

 

A motoros (mozgás) funkciók területén a fejkontroll és a tekintés kontrolljának hiánya, a 

felegyenesedés, állás, helyváltoztatás képességének súlyos nehézségei, vagy hiánya, a 

végtagok (kar, kéz, láb) mőködésének súlyos zavarai, a komplex mozgásminták 

koordinációjának zavarai és a beszédszervek funkciózavarai fordulnak elı. A motoros 

funkciózavarok következtében minden mozgásaktivitást feltételezı tevékenység területén 

akadályozottság figyelhetı meg. 

 

A kommunikációs funkciók területén a kifejezı (hangzó) beszéd hiánya, a nonverbális 

és/vagy metakommunikatív jelzések alkalmazásának bizonytalanságai, a beszédértés nehezen 

megítélhetı szintje a kölcsönös kommunikációs megértés zavarát, akadályozottságát vagy 

hiányát okozzák. Ebbıl következıen a környezettel való kapcsolatfelvétel és az 

együttmőködés nehezített, ami a társadalmi beilleszkedés szempontjából jelent hátrányt. 

 

Mivel a súlyos és halmozódó károsodások miatt a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

személyek aktivitásukban a fejlıdés kezdeti (gyakran a szenzomotoros vagy pszichomotoros 

fejlıdési szakasznak megfelelı) szintjét mutatják, az értelmi funkciók eltéréseit elsısorban a 

szenzoros (érzékelési-észlelési) vagy szenzomotoros, és az emocionális-szociális funkciók 

területén észlelhetjük. 
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A szenzoros funkciók területén az érzékelés-észlelés organikus és pszichés jellegő kiesései, 

az ingerek felfogásának és feldolgozásának alacsony szintő képessége, az érzékletek és a 

mozgásminták, illetve viselkedésformák összehangolásának hiányos képessége, a 

túlérzékenység, vagy az alacsony ingerküszöb okozhat nehézséget.  

 

Az emocionális-szociális funkciók területén külön megfogalmazást nyer több feltőnı 

magatartásforma (agresszív/autoagresszív viselkedés), a túlérzékenység, a személyektıl és 

tárgyaktól való elvonatkoztatás képességének hiánya vagy zavara, a hangulati labilitás, és az 

inadekvát érzelmi kitörések (pl. nevetés/sírás).  

 

Mindezekhez az eltérésekhez társulhatnak még különbözı krónikus betegségek, fokozott 

görcskészség (epilepszia), tartós gyógyszerszedés és egészségügyi terápiás szükséglet, 

megnövekedett balesetveszély és halálozási rizikó. Ezek további súlyosbító, 

személyiségfejlıdést nehezítı feltételeket teremthetnek.” (Márkus 2005, 140-141.). 

 

 

III./2. 1.  A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottságuk  szerinti 

besorolása 

 

Fentiek alapján Márkus Eszter doktori értekezésében egy új besorolási rendszert vázol fel, 

melynek kialakításánál – részben a hagyományos gyógypedagógiai népességcsoport-felosztást 

követve, részben saját felmérésének eredményeit és a gyakorlati tapasztalatokat felhasználva 

– hat területet (fı-kategóriát) különböztet meg: 

− Motoros funkciók (mozgás) eltérései; 

− Értelmi funkciók (adaptív magatartás, gondolkodás, kognitív funkciók) eltérései; 

− Kommunikációs funkciók eltérései; 

− Érzékszervi funkciók (látás, hallás) eltérései; 

− Magatartási, viselkedési funkciók eltérései; 

− Társuló – a nevelés feltételeit befolyásoló – betegségek. (Márkus 2005, 80.) 
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III./2. 2.  A súlyos-halmozott fogyatékosság pedagógiai következményei 

 

Az ismertetett jellemzıkbıl következıen a fejlesztı iskolai oktatásnak figyelembe kell vennie 

néhány, pedagógiai, gyógypedagógiai szempontból, vagyis a fejlesztés és terápia 

szempontjából fontos tényt, következményt. 

 

„A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek tünet-együttese egyre összetettebb, állapota 

egyre súlyosabb, ez tükrözıdik az érintett funkcióterületek számának növekedésével a 

fiatalabb életkori csoportokban. A különbözı szolgáltatások kialakításakor ezzel számolni 

kell, hogy a tervezett (közoktatási) szolgáltatás hosszú távon képes legyen rugalmasan 

alkalmazkodni a nevelési feltételek, a sajátos nevelési igények folyamatos változásához. 

 

A magatartási zavarok esetében el kell különíteni a valódi viselkedészavarokat vagy 

pszichiátriai problémákat a kommunikációs akadályozottság okozta „feltőnı 

magatartásformáktól”. 

 

A mozgáskorlátozottságnak döntı szerepe van a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek 

állapotának súlyosságában, valamint a mindennapos tevékenységekben való segítség-igény 

alakulásában, ezért a gyógypedagógiai nevelésben, megsegítésben hangsúlyt kell fektetni a 

mozgásnevelésre. 

 

A kommunikációs zavarnak döntı szerepe van a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy 

megítélésében, különösen az értelmi állapot feltérképezésénél jelent nehezítı tényezıt. A 

nevelési folyamat megvalósítása során is elengedhetetlen a megfelelı kommunikációs – 

interakciós kapcsolat kialakítása, ezért a gyógypedagógiai nevelés tartalmi rendszerében 

kiemelkedı szerepet kell biztosítani a kommunikációs funkciók fejlesztésének, egyénre 

szabott kommunikációs csatornák és stratégiák alkalmazásával. 

 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek többsége segítséget igényel a mindennapos 

tevékenységekben, ezért az önellátásban mutatott kompetencia növelése érdekében a nevelési 

tartalmak közé szükséges a fejlesztı gondozás beemelése.” (Márkus 2005, 194-196). 
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IV.  NEVELÉSI PROGRAM  

 

IV./1.  Célok, feladatok, alapelvek, pedagógiai elvek 

 

A súlyos, halmozott fogyatékosság pedagógiai következményei meghatározzák a fejlesztı 

iskolai oktatás célját, feladatait, s az alkalmazott alapelveket is. 

 

Célok 

A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztést nyújt, mely 

törekszik képessé tenni a tanulókat szőkebb és tágabb környezetük egyre bıvülı 

megismerésére, saját életük mindennapi élményeinek megélésére, és az ezekben való egyre 

tevékenyebb részvételre, továbbá egyszerő társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, 

aminek eredményeképpen jobb minıségő életet élhetnek. 

 

Feladatok 

• A családban már kialakított szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, 

elsajátított tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe való lehetıség szerinti beépítése 

és fejlesztése. 

• A súlyosan-halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók épen maradt funkcióira 

alapozva a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetıségeik szerint a kidolgozott fejlesztési 

program, egyéni fejlesztési tervek alapján. 

• Elemi szintő ismeretek elsajátíttatása szőkebb és tágabb környezetük jelenségeirıl. 

• A kommunikáció egyénenként változó lehetıségeinek feltérképezése, a tanulók állandó 

ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, 

gyakorlására. 

• A tanulók mozgásállapotának lehetıség szerinti javítása, a meglevı funkciók állandó 

fejlesztése, az önállóan kivitelezhetı mozgások adta lehetıségek folyamatos kihasználása. 

• A szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.  

• A szabadidıs és játéktevékenységben való aktív részvétel elısegítése. 

• Szoros kapcsolattartás a szülıkkel a tanulók eredményes fejlesztése, a szülı-gyerek 

kapcsolat segítése érdekében. 
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Alapelvek 

A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatásának irányelve 

részletesen ismerteti a gyógypedagógiai nevelés, fejlesztés során alkalmazott alapelveket, 

ezért itt ezeket nem részletezzük.  Ezek a következık: 

– Komplexitás és személyiségközpontúság elve 

– Interakció és kommunikáció elve 

– Kooperáció elve 

– Differenciálás és individualizáció elve 

– Normalizáció és participáció elve 

 

A mindennapi fejlesztés során fontos pedagógiai elvek: 

• A fejlesztés minden esetben játékosan, konkrét tapasztalatok, valósághő szemléltetés 

útján történjen.  

• Az egyéni adottságok figyelembevétele, ennek megfelelıen: 

– egyénre szabott fejlesztési terv szerint történı fejlesztés biztosítása  

– egyéni foglalkozások keretében és  

– csoportban differenciáltan. 

• Tanulásszervezési alapelv, hogy a csoportban a különbözı fejlesztést végzı 

pedagógusuk száma a lehetı legkevesebb legyen, mivel a személyes kötıdések és a 

szoros team-munka (amely nagyobb létszám esetén nehezített) fokozzák az 

eredményességet.  

• Ugyancsak tanulásszervezési alapelv, s egyben az eredményesség feltétele, hogy a 

csoportos foglalkozások idıtartama alatt az optimális fejlesztéshez szükséges számú 

pedagógus és asszisztens biztosítása elengedhetetlen (legalább 2 fı). Bizonyos 

esetekben (mozgásnevelés órán, étkezéskor, kirándulásokon) ennél több, akár a tanulók 

létszámával megegyezı felnıtt jelenléte szükséges. 

• A team-munka rendszeres és hatékony legyen. 

• A szülıkkel való kapcsolattartás lehetıleg napi kapcsolatot, állandó információcserét 

jelentsen. 
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IV./2.  A tanulói jogviszony 

 

IV./2. 1.  A bekerülés feltételei 

 

A fejlesztı iskolai oktatásban azok a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek 

részesülnek, akiket a szakértıi bizottságok erre a képzési formára javasolnak. Azok a tanulók, 

akik értelmi képességeik súlyos, tartós akadályozottsága miatt a Sajátos nevelési igényő 

tanulók iskolai oktatásának irányelvében leírtaknak, illetve a kerettantervben megfogalmazott 

követelményeknek a különbözı egyéni megsegítı stratégiák ellenére sem képesek minden 

téren megfelelni, s akiknek eredményes fejlesztése elsısorban különféle egyénre szabott 

terápiás fejlesztı eljárások segítségével valósítható meg. 
 

IV./2.  2.  A továbbhaladás 

 

A programban rögzített témakörök szerint történik a tanulók fejlesztése. Az ismeretek évrıl 

évre koncentrikusan vagy spirálisan bıvülnek, amelyek elsajátításában a tanulók egyéni 

tempójuk szerint haladnak. Az évfolyamok közötti átmenethez nincs szükség megadott 

teljesítmények elérésére, követelmények teljesítésére, az évfolyamok között a továbbhaladás 

automatikus. 

 

IV./2.  3.  Átjárhatóság az iskola többi osztályába 

 

Ha a fejlesztı iskolai csoportba járó tanulók közül valaki a személyre szabott fejlesztés 

hatására olyan szintre jut, hogy a többi tanulóval együtt eredményesen oktatható az intézmény 

helyi tanterve szerint, meg lehet kísérelni az áthelyezését a szintjének megfelelı csoportba. 

 

 

IV./2.  4.  Csoportlétszám 

 

A fejlesztı iskolai csoport létszáma a 22/2006. (V.22.) OM rendelet alapján 3-6 fı lehet. 

Háromnál kevesebb gyermek esetében a csoportos foglalkoztatás elınyei már nem valósulnak 

meg, az ideális csoportlétszámnak öt fı tekinthetı. Abban az esetben, ha a létszám két fıre 

csökken, akkor a csoport megszőnik, s az iskola többi csoportjában kerülnek elhelyezésre a 
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tanulók, és a rehabilitációs pedagógiai és egyéni program alapján kapják meg a szükséges 

fejlesztést 

 

IV./2.  5.  A tanulói jogviszony megszőnése 

 

A fejlesztı iskolai csoportból a gyermekek csak szakértıi bizottsági javaslatra, intézményi  

vagy szülıi kezdeményezésre kerülhetnek más intézménybe. A tanulói jogviszony egyéb 

esetekben a közoktatási törvényben meghatározott tankötelezettségi korhatár elérésével 

szőnik meg. 

 

IV./3.  Az értékelés rendszere a fejlesztı iskolai oktatásban 

 
A tanulókkal foglalkozó szakmai team minden félévben, szöveges értékelést készít a gyermek 

haladásáról. Ez az értékelés lehetıséget nyújt arra, hogy a szakmai team egységbe foglalja 

tapasztalatait, kontrollálja önmaga munkáját és a pedagógiai tervet.  

Az értékelés tartalmazza a tanuló minden egyes fejlesztési területen elért eredményeit és 

nehézségeit, javaslatokat tesz az újabb fejlesztési terv elkészítésére vagy a meglévı 

kiegészítésére, módosítására. Az „Irányelvek” nem határoznak meg tantárgyi 

minimumkövetelményeket, ezért a tanulók attitődjét, és önmagához mért teljesítményét 

értékeljük.  

A tanév végi értékeléshez a 3 példányos „Értékelési lap” ”(A.Tü.352.r.sz.) nyomtatványt 

használjuk  - ez  egyben a tanuló bizonyítványaként is szolgál-, és amelynek egyik példányát 

a szülı az adott  tanítási év végén vesz át. A szöveges értékelés másik két példányát a 

csoportnaplóhoz, illetve a törzslaphoz csatoljuk. 

 

Az értékelés szempontjai: 

• a tanulók tudásának mennyiségi gyarapodását 

• tudásuk minıségbeli jellemzıinek változását 

• önmagukhoz mért fejlıdésüket 

• a tanulók attitődjét az ismeretszerzés területén. 

 

Negyedévente (az ıszi és a tavaszi szünet tájékán) rövid, néhány mondatos tájékoztatást 

adunk az adott idıszakban, a gyermek iskolai életével kapcsolatos leglényegesebb 

tapasztalatokról, változásokról, elırelépésekrıl, illetve megtorpanásokról.  
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IV./4.  A fejlesztı iskolai oktatás feltételei 

 
„A legfontosabb feladat olyan személyközpontú, szükséglet-orientált, komplex szolgáltatások 

kialakítása a súlyosan fogyatékos emberek számára, ahol az a meghatározó, hogy kinek mire 

van szüksége, és nem az, hogy melyik ellátórendszeren belül, milyen intézmény „lakója, 

tanulója, gondozottja, neveltje, ápoltja, kliense”, és az adott intézménytípus milyen 

szolgáltatásokat tud nyújtani. 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeknek minden ellátási területen emelt szintő 

szolgáltatásokat kell biztosítani, a többletszolgáltatások teszik lehetıvé az egyenlıbb 

esélyeket az érintettek és családjuk részére egyaránt. 

 

Bár a súlyos-halmozott fogyatékosság korán felismerhetı, az érintett gyermekek, fiatalok, 

felnıttek jelentıs késéssel jutnak a különbözı szolgáltatásokhoz, különösen igaz ez a 

közoktatási szolgáltatásokra. Ennek hátterében az áll, hogy az egészségügyi alap- és 

szakellátási hálózat felkészületlen, gyakran késlekedik, nem tud mit kezdeni a súlyos-

halmozott fogyatékossággal élı gyermekekkel, fiatalokkal, felnıttekkel, illetve a közoktatási 

és szociális intézményrendszer sem észleli kellıképpen ennek a népességnek a szükségleteit 

és igényeit. 

 

A szolgáltatásokhoz idıben történı hozzáférés elıfeltétele a megfelelı differenciál-

diagnosztika, mely alaposan feltérképezi a súlyos-halmozott fogyatékosság minden 

(egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichológiai) aspektusát. Az állapot megítéléséhez és 

nyomon követéséhez nem elegendı az egyszeri, vagy a két – három évente kontrollált 

vizsgálat. A halmozott fogyatékosság miatt, ahol szinte minden esetben megtalálható a súlyos 

kommunikációs akadályozottság is, elengedhetetlen a folyamatdiagnosztika alkalmazása. A 

folyamatdiagnosztika teszi lehetıvé a szolgáltatás rugalmas alkalmazkodását a fogyatékos 

személy aktuális állapotához, hiszen nagyon fontos, hogy a gondozás, nevelés, fejlesztés, 

képzés érzékenyen reagáljon a legkisebb elırelépésre vagy esetleges visszaesésre.  

 

A megsegítés folyamatosságának biztosításához olyan ellátási rendszer kialakítására kell 

törekedni, ahol az egészségügyi, a szociális, a gyermekvédelmi és a közoktatási feladatok 

megvalósítása együttesen lehetıvé válik.  
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A komplex rehabilitációs intézményrendszer hatékonyabb mőködtetése érdekében szem elıtt 

kell tartani a multidimenzionális, inter- és transzdiszciplináris team-munka három legfıbb 

jellemzıjét.  

-  Párhuzamosság: az egyes szolgáltatások azonos idıben, egymás mellett 

zajlanak, a szakemberek folyamatos kapcsolattartás útján tapasztalatot 

cserélnek, és közösen alakítják ki az optimális rehabilitációs programot.  

-   Kontinuitás: a rehabilitációs szolgáltatások egymásra épülve valósulnak meg, 

ehhez a szakembereknek megfelelı információkkal kell rendelkezniük azokról 

a szakterületekrıl, melyekkel együtt dolgoznak. Ha egy szakterület eléri 

kompetenciája határát, csak úgy „adhatja tovább” a megsegített személyt, ha 

megtalálta számára a rehabilitáció újabb szakaszában belépı szereplıket, 

szakembereket, intézményeket, szolgáltatásokat.  

- Komplementaritás: a szolgáltatások nemcsak idıben épülnek egymásra, de 

azonos idıpontban is egyszerre többfajta, egymást kiegészítı tevékenység 

lehet szükséges, ehhez szintén elengedhetetlen a megfelelı együttmőködés.” 

(Márkus 2005, 196-197.). 



V.  FEJLESZTÉSI PROGRAM  

 
 
A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók sajátosságai és a nevelési alapelvek 

alapján körvonalazhatók a fejlesztés fı területei. Ezek a területek nem választhatók szét, 

komplex egységként kezelendık, és természetes módon épülnek be a mindennapi 

tevékenységbe is. A rehabilitációs programban meghatározott fejlesztı foglalkozásokon az 

egyes fejlesztési területeknél ismertetett feladatok, tevékenységek több foglalkozáson is 

megjelennek, keresztkapcsolatokat képezve. 

 

A fejlesztés területei: 

- a kognitív funkciók fejlesztése 

- az érzékelés, észlelés fejlesztése 

- beszédfejlesztés  

- a kommunikáció fejlesztése  

- esztétikai nevelés  

- érzelmi és szociális nevelés 

- a mozgásnevelés  

- fejlesztı gondozás és önkiszolgálásra nevelés  

 

Ezek a fejlesztési területek majdnem teljesen megegyeznek az iskoláskor elıtti fejlesztés 

területeivel.  

 

Foglakozások  („tantárgyak”): 

 

- szőkebb és tágabb környezet  

- reggeli és búcsú kör  

- játék és szórakozás  

- mozgásnevelés  

- testi higiénia. 

 

(A foglalkozások elnevezései  F. Schäffer koncepciójából származnak.) 

A heti foglakozás idıkerete:    20 óra. 
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Bár a törvény nem biztosít óraszámot a napközis foglakozásokhoz, intézményünk a súlyosan-

halmozottan fogyatékos gyermekek számára egész napos ellátást nyújt: a délutáni idıszakot 

szociális intézményi keretek között tölthetik a tanulók. 

 

A fejlesztési feladatoknál és a foglalkozásoknál ismertetett tartalmakat nem bontottuk szét 

sem évfolyamokra, sem pedagógiai szakaszokra. A gyermekek jelentısen eltérı képességei 

miatt ez nem látszik célszerőnek. Mindig a csoport tanulóinak képességeihez kell igazítani az 

éves fejlesztési terveket (tanmeneteket) és az egyéni fejlesztési terveket is. 

 

 V./1.  Óraszámok 

 
Heti  és éves óraszámok 

Óratervi foglalkozások Délutáni foglalkozások 
Foglal- 
kozások 

Szőkebb 
és tágabb 
környezet 

Reggeli  
és 
búcsúkör 

Játék és 
szórakozás 

Mozgás
-nevelés 

Nap 
közi 

Testi 
higiéni
a 

Ebéd és 
uzsonna 

ΣΣΣΣ 

  Heti 
óraszám 

7 5 4 4 4 9 7 20+20 

Éves 
óraszám 

259 185 148 148 148 333 259 740+740 

 
 
 

A foglalkozások idıtartama és heti száma 
Óratervi foglalkozások Délutáni foglalkozások 

Foglal- 
kozások 

Szőkebb 
és tágabb 
környezet 

Reggeli  
és 
búcsúkör 

Játék és 
szórakozás 

Mozgás
-nevelés 

Nap 
közi 

Testi 
higiénia 

Ebéd és 
uzsonna 

  Heti 
óraszám 

7 5 4 4 4 9 7 

Foglalko
-zások  
    idı-       
tartama 

45 30+15 45 45 60 60 vagy 
40+15 

60/30 

 
 
A „Reggeli és búcsúkör”, a „Szőkebb és tágabb környezet”, a „Mozgásnevelés” és a „Játék és 

szórakozás” foglalkozások számítanak óratervi óráknak, ezek száma összesen heti 20, 

melynek emelése az évek elırehaladtával csak az önkiszolgálási szint fejlıdésének 

függvényében lehetséges, a korlátozott óraszám miatt.  
Intézményünkben képzett zeneterapeuta vezetésével zeneterápiás foglalkozásokat is tartunk, 

részben egyéni, illetve csoportos formában .  
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Foglalkozási terv 

 

A heti foglalkozási terv a fejlesztı iskolai csoport órarendje.  

Megjegyzések a heti foglalkozási rendhez:  

*  A Napközi elnevezéső foglalkozás azért jelenik meg az órarendben, mert ez alatt 

történnek a tanulók (mozgásfejlesztésen kívüli) egyéni fejlesztı foglalkozásai. Ezek részben 

órarendbe iktatott kommunikáció és logopédia foglalkozások, részben a gyerekek aktuális 

szükségleteinek megfelelıen esetenként beiktatott egyéni fejlesztések. Azoknak a tanulóknak, 

akik éppen nem vesznek részt egyéni fejlesztésen, a csoportban dolgozó asszisztens, 

gyermekfelügyelı (segítı személy) tarthat játékos, mese és napközis foglalkozást. 

 

** A WC-használat és a pelenkacsere ebéd elıtt történik. 

 

*** H ővösebb idıben a felsı ruházat felvétele közvetlenül az indulás elıtt történik. 
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Heti foglalkozási rend   
(Javaslat, melytıl a csoportok vezetıi – a csoportban dolgozó team egyetértésével-   a gyermekek érdekeinek megfelelıen eltérhetnek) 

 
Sor- 
Szám 

 

 
Idıpont 

 
Idıtartam 

 
Hétfı 

 
Kedd 

 
Szerda 

 
Csütörtök 

 
Péntek 

 
0. 

 
7.45-8.15 

 
30 perc 

 
Reggeli 

 
Reggeli 

 

 
Reggeli 

 
Reggeli 

 
Reggeli 

 
1. 

 
8.15-9.00 
 
 

 
15 perc 
 
30 perc 

 
Testi higiénia 
 
Reggeli kör 
 

 
Testi higiénia 
 
Reggeli kör 
 

 
Testi higiénia 
 
Reggeli kör 
 

 
Testi higiénia 
 
Reggeli kör 
 

 
Testi higiénia 
 
Reggeli kör 
 

 
2. 

 
9.15-10.00 

 
45 perc 
 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 
 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 
 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 
 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 
 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 

 
3. 

 
10.00-11.00 
szerdán: 
10.15-11.00 

 
60 perc 
 
45 perc 

 
Napközi * 
 
 
 

 
Napközi * 
 
 
 

 
 
Szőkebb és 

tágabb környezet 
 

 
Napközi * 
 
 
 

 
Napközi * 
 
 
 

 
4. 

 
11.15-12.00 

 
45 perc 

 
Mozgásnevelés 

 
Mozgásnevelés 

 
Szőkebb és 

tágabb környezet 

 
Mozgásnevelés 

 
Mozgásnevelés 
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Sor- 
Szám 

 
Idıpont 

 
Idıtartam 

 
Hétfı 

 
Kedd 

 
Szerda 

 
Csütörtök 

 
Péntek 

 
5. 

 
12.00-13.00 

 
60 perc 

 
Ebéd 

 
Ebéd 
 
 

 
Ebéd 
 
 

 
Ebéd 

 
Ebéd 

 
6. 

 
13.00-14.00 

 
60 perc 

 
Testi higiénia, 
Pihenés ** 
 

 
Testi higiénia, 
Pihenés ** 
 

 
Testi higiénia, 
Pihenés ** 
 

 
Testi higiénia, 
Pihenés ** 
 

 
Testi higiénia, 
búcsú  kör 
 

 
7. 

 
14.00-14.45 

 
45 perc 

 
Játék és 

szórakozás 

 
Játék és 

szórakozás 

 
Játék és 

szórakozás 

 
Játék és 

szórakozás 
 

 

 
8. 

 
14.45-15.45 
 

 
45 perc 
 
 
15 perc 

 
Testi  
Higiénia*** 
 
Uzsonna 
 

 
Testi higiénia*** 
 
 
Uzsonna 
 

 
Testi higiénia*** 
 
 
Uzsonna 

 
Testi higiénia*** 
 
 
Uzsonna 
 

 

 
9. 

 
15.45-16.15 
 

 
15 perc 
 
15 perc 

 
Uzsonna 
 
Búcsú kör 
 

 
Uzsonna 
 
Búcsú kör 

 
Uzsonna 
 
Búcsú kör 

 
Uzsonna 
 
Búcsú kör 
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V./2.  Fejlesztési területek  

 
A foglalkozások és a fejlesztési területek keresztkapcsolatai 
 
Egy-egy foglalkozás keretén belül általában több terület célzott fejlesztése is történik, úgy, hogy 

azok nem választhatók külön, szerves egységbe fonódnak.  

 

 
 
 

Szőkebb és 
tágabb 

környezet 

Reggeli és  
búcsú kör 

Játék és 
szórakozás 

Mozgás-
nevelés Testi higiénia 

Kognitív 
funkciók 
fejlesztése 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Érzékelés, 
észlelés 

fejlesztése 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Beszéd-
fejlesztés 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Kommuni-
káció 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Esztétikai 
nevelés 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Érzelmi és 
szociális 
nevelés 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

 

Mozgás-
fejlesztés 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
X 

Fejlesztı 
gondozás és 
önkiszolgálás
ra nevelés 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
X 
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     V./2. 1.  A kognitív funkciók fejlesztése 

 
A kognitív, vagy más szóval megismerı funkciók győjtıfogalom, melyhez a következı területek 

tartoznak: 

– figyelem, megfigyelıképesség 

– érzékelés-észlelés 

– emlékezet 

– gondolkodási funkciók. 

Ezek közül az érzékelés-észlelést külön fejezetben tárgyaljuk, ezért itt csak a figyelem, 

megfigyelıképesség, az emlékezet és a gondolkodás területére térünk ki. 

 

 
� A figyelem, a megfigyelıképesség fejlesztése 

 
Elızmények 
 
A központi idegrendszer sérülése mind a spontán, mind az akaratlagos figyelem mőködésére 

kihat. A környezet ingereire történı spontán odafigyelés csak nagy intenzitású, hosszantartó és a 

gyermekek számára kifejezetten felszólító jellegő ingerek esetén megfigyelhetı. Ugyanakkor az 

akaratlagos figyelem még egyéni foglalkozásokon is hamar elterelıdik. Az aktivációs szint 

ingadozása és a motiváció gyengesége nem teszik lehetıvé a koncentrált, pontos, alapos 

megfigyelést. A fejkontroll, a fixáció, a célirányos nyúlás és a manipuláció gyengesége vagy 

hiánya és a társuló érzékelési és észlelési zavarok jelentısen leszőkítik a megfigyelhetı tárgyak 

és jelenségek körét.  

 
Célok 
 

• A tanulók környezet iránti érdeklıdésének kialakulása.  

• Új és régi, megszokott ingerek közötti különbségtétel képességének kialakulása. 

• Új inger jelentkezésekor spontán odafordulás kialakulása. 

• Egy-egy tevékenységnél való elidızés. 

• Lehetıség szerint az összes érzékszerv használata egy-egy dolog alapos megfigyelésekor. 

• Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése. 
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Feladatok 
 
• A megismerési kedv felkeltése. 

• A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése. 

• Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése. 

• A megosztott figyelem kialakítása (távlati cél). 

 

Alapelvek  

 

• A gyermek figyelme, koncentrálása, együttmőködése alapját képezi minden pedagógiai és 

terápiás tevékenységnek. Ezért a figyelemfejlesztés minden foglalkozás feladatai között 

szerepel. 

• A napirend kialakításánál és a célok, elvárások megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy 

a halmozottan sérült gyerekektıl komoly figyelmet és erıfeszítést követelnek azok a 

tevékenységek is, amelyeket ép társaik már rutinszerően végeznek (pl.: étkezés, WC-

használat, játék, stb.). Ezért a nagy koncentrációt igénylı feladatok között lazító 

gyakorlatokat vagy pihenést kell biztosítani. 
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A figyelmet, megfigyelıképességet fejlesztı tanulási tartalmak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli  kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

A
  f

ig
ye

le
m

 , 
m

eg
fig

ye
lık

ép
es

sé
g 

 

• Állatok, növények és 
tárgyak különbözı 
érzékszervekkel történı 
alapos meg-figyelése 

• A tárgyak funkcióinak 
megfigyelése 

• Jelenségek különbözı 
érzékszervekkel történı 
megfigyelése (pl. idıjárás, 
olvadás) 

• Fixálás tárgyakra, képekre 
(pl. diavetítés) 

• Szemkontaktus felvétele, 
megtartása 

• Szem – kéz koordináció, 
mutatás és mindenfajta 
tevékenység közben (a 
Játék és szórakozás 
foglalkozáshoz is) 

• A két kéz koordinációja 
manipuláció során 

• Testhelyzetek megtartása, 
és optimális testhelyzetek 
felvétele a tevékenykedés 
során 

• Új, váratlan ingerekre is 
nyitottnak kell lenni (pl. 
séta, kirándulás, spontán 
helyzetek során) 

• Intenzív egymásra 
figyelés: 

- kik vannak mellettem 
- ki van velem szemben 
- megfigyelni, hogy 

hiányzik-e valaki 
- szemkontaktus 

felvétele, megtartása 
• Annak felismerése, hogy 

mikor szólítanak a 
nevemen 

• A hangszerek hangjainak 
felismerése és 
megkülönböztetése 

• Énekek felismerése 
(kezdı sor, csak dallam, 
stb.) 

• A csend felismerése 
• A másik kezét megfogni 

és figyelni, hogy ne 
szakadjunk el 

• A megszólítás felismerése 
[Lehet hanggal (név 
elhangzása, a név 
éneklése, a név ritmusa 
tapssal vagy hangszerrel), 
érintéssel, 
szemkontaktussal, labda-
gurítással]  

• Közös játéktevékenység 
közben a megosztott 
figyelem fejlesztése: 
figyelni: 

- a játéktevékenységre 
- a társakra 

• Fixálás a játéktárgyakra 
• Szemkontaktus felvétele 

és megtartása 
• A megszólítás felismerése 
• A soron következés 

felismerése 
• Mozgások, mozdulatok 

megfigyelése 
(építıjátékok, 
szerepjátékok) 

• Játékszabályok 
megfigyelése 

• Zenehallgatás  tánc 
közben: 

- a zenedarabok, számok 
kezdetének és végének 
felismerése 

- hangulatok felismerése  
- figyelni a zene 

lüktetésére  
- a zene hangulata 

és/vagy lüktetése meg-
változásának felisme-
rése 

• zenehallgatás tánccal 
 

• A gyermek figyelmének 
ráirányítása az adott 
feladatra, ezáltal a 
gyermek aktív 
részvételének biztosítása, 
mely a mozgás-fejlesztés 
hatékonyságát növeli 

• Egyszerő utasítások 
megértése, követése (pl.: 
emeld fel a karod, lazítsd 
el a lábad) 

• Állandó folyamatos 
kontaktus fenntartása 

• Saját testhelyzet 
megfigyelése 

• A testhelyzet 
változtatásának 
megfigyelése 

• Utánzásos feladatoknál a 
mozgások megfigyelése 

• Motiváltság kialakítása 
• Feladattudat, feladattartás 

kialakítása 
 

• A gyermekekkel való 
kapcsolat fenntartása 
szem-kontaktussal, 
beszéddel 

• A gyermekek 
figyelmének ráirányítása 
az adott tevékenységre, 
illetve tárgyra a gondozási  
folyamat során. Pl. 
kézmosáskor: mosdó, csap, 
a vízsugár, a szappan, a 
törülközı, és az ezekkel 
kapcsolatos cselekvések 
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 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli  kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Ének, zene, mondóka 
vagy vers hallgatása 
közben: 

- a darabok kezdetének és 
végének felismerése 

- hangulatuk felismerése 
- a zene és a mozdulat (pl. 

festés) összehangolása 
• Változások megfigyelése: 

- jelenségek szemlélése 
-  sütés – fızés 
-  gyurmázás, formázás 
-  festés, színezés közben 

 

• Mozgások pontos 
kivitelezése (érintés, 
labdagurítás, 
hangszerhasználat, 
kézfogás, stabil 
testhelyzet megtartása) 

• Mozdulatok megfigyelése 
(mozdulatokkal kísért 
énekek, mozgásos 
játékok) 

• Az idıjárás megfigyelése 

• Játéktárgyak és a 
környezet tárgyainak, 
jelenségeinek 
megfigyelése játék vagy 
szemlélıdés közben:  

- színe 
- formája 
- tapintása 
- hangja 
- funkciója  

• Valaki, vagy valami  
hiányának a megfigyelése 
(pl.: bújócska, eldugós 
játék) 

• Változás, változtatás 
megfigyelése (pl.: építı-
játékok) 

• A testhelyzet és a 
testhelyzet változásának 
megfigyelése 
játéktevékenység közben, 
hintázáskor, mozgásos 
játékokban 
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Általános elvárások 
 
A gyermekek egyéni érzékelési – észlelési, kognitív, mozgásos lehetıségeihez mérten aktív 

részvétel, interakció a környezettel. 

 

 

Módszerek 

 

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében:  

• szomato –, tiflo –, szurdopedagógiai és logopédiai módszerek 

• a bazális stimuláció elemei 

• alternatív kommunikációs technikák 

• kompenzáló technikák 

• evésterápia 

• gondozási feladatok terápiás végzése 

• tanulmányi séták, kirándulások 

• bemutatás 

• valós és valósághő szemléltetés 

• egyénre szabott segítségnyújtás 

• játékosság 

• cselekedtetés 

• gyakoroltatás 

• beszélgetés 

• ellenırzés, értékelés alkalmazása 

 

Eszközök 

 

A szőkebb-tágabb környezet tárgyai, személyek, élılények, a természet jelenségei, erıi, 

képek, hangfelvételek, festékek, hangszerek, zene, diavetítı, magnó. 
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� Az emlékezet fejlesztése 

 

Elızmények 

 

Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhetı és hamar 

elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd hiánya és a manipuláció, 

valamint a fixálás gyengesége miatt a kommunikáció jelentısen 

akadályozottá válik, az emlékezet mőködésének objektív megítélése nehéz. 

 

Célok 

A gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy emlékezzenek: 

– a mindennapos események egymást követı mozzanataira, 

– kialakult szokásokra a családban, a csoportban, 

– a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre, 

– korábbi élményekre, tapasztalatokra, 

– a napirendre 

– egy adott dolog (szőkebb–tágabb környezetünk tárgya, jelensége, stb.) megismerése 

során szerzett különbözı érzékletekre, észleletekre. 

 

Feladatok 

• A fejlettségi szintet figyelembe vevı bevésés, 

• a fejlettségi szintet figyelembe vevı felidézés, 

• a rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése. 

• A különbözı érzékelési területek érzékletei és észleletei megırzésének elısegítése: 

− látás 

− hallás 

− bırérzékelés 

− szaglás 

− ízlelés 

− egyensúly 

− kinesztézia 

− térészlelés 

− az idı észlelése. 
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• A különbözı érzékletek és észleletek összekapcsolódásának, integrálódásának 

elısegítésével a felidézés megkönnyítése. 

• Egyszerő összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elısegítése 

céljából. 

• A kommunikáció fejlesztése, amely lehetıvé teszi az emlékképek kifejezését. 

• A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését 

szolgálják. 

• Jelek, szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket 

idézhetünk fel egyszerőbben. 

• Szoros kapcsolattartás a szülıkkel az üzenı füzeten keresztül az iskolai és a hétvégi 

eseményekrıl, hogy ezek késıbb is felidézhetık legyenek. 

 

 

Alapelvek 

• Az adott tartalom különbözı észlelési területek felıl, különbözıképpen történı 

megismertetése. 

• A kis lépésekben való haladás elve.  

• Gyakori ismétlés, ellenırzés. 

• A tanmenet összeállításánál alapelv, hogy az ismeretek egymásra épüljenek és 

koncentrikusan bıvüljenek. 
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Az emlékezetet fejlesztı tanulási tartalmak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 

 Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

E
m

lé
ke

ze
t 

• Emlékezés a korábbi 
élményekre, 
tapasztalatokra 

 

• Emlékezés 
- a hétvégi eseményekre 
- az évszakokról, az 

idıjárásról tanultakra  
- ki hiányzott tegnap, ki 

volt beteg? 
• Milyen nap van ma? – 

vagyis: a napok 
jellegzetességei (pl.: a hét 
kezdı napja, vagy 
mozgásos nap) 

• Cselekvések felidézése 
(pl.: „ma festeni/fızni 
fogunk”) 

• Kit köszöntöttünk már és 
kit még nem? Kinek nem 
énekeltük még a nevét? 

• Emlékezés az énekeket 
kísérı mozdulatokra és 
azok sorrendjére 

• Emlékezés  
- korábbi élményekre 
- elemi játékszabályokra 
- mesékre, történetekre 

• Állandó feladatsornál:  
emlékezés a feladatokra és 
a sorrendjükre 

• Az egyes testrészek 
érzékleti képeinek, 
funkcióinak, nevének 
felidézése, testfogalom 
kialakítása 

• Mozdulatokkal kísért 
mondókák, versek, énekek 
megtanulása, melyek 
játékosan segítik a 
különbözı mozgásformák 
felfedezését és gyakorlását 

• Utánzásos feladatokkal a 
rövid távú emlékezet 
fejlesztése 

• Általános, mindig 
érvényes szabályok 
tudatosítása a hosszú távú 
emlékezet fejlesztése 
céljából (pl.: a fejtartásra, 
kéztámaszra, korrekciós 
helyzetekre, helyzet- és 
helyváltoztató mozgások 
kivitelezésére vonatkozó 
szabályok) 

• Játékszabályok 
elsajátítása 

• Az egyes gondozási 
feladatok mozzanataira és 
azok sorrendjére való 
emlékezés 

• Az egyes gondozási 
feladatok végzése során 
használt eszközök 
megjegyzése, felismerése 
(pl.: ruhadarabok, fogkefe, 
szappan, fogkrém) 

• A napirend eseményeinek 
egymásutánisága 
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Általános elvárások 
 
A gyermekek egyéni érzékelési – észlelési, kognitív, mozgásos lehetıségeihez mérten aktív 

részvétel, interakció a környezettel. 

 

Módszerek 

 

A bevésés módszerei: 

• bemutatás 

• szemléltetés 

• cselekedtetés 

• gyakoroltatás 

• beszélgetés 

• és ezek ismétlései, felidézései 

 

A felidézés módszerei:  

• beszélgetés 

• szemléltetés (valósághő modell, kép, jelkép) 

• bemutatás 

• cselekvés megkezdése 

• megfelelı testhelyzet és kommunikációs eszközök, módszerek biztosítása 

 

Eszközök 

 

• szőkebb és tágabb környezetünk tárgyai, élılényei, erıi, a természet jelenségei 

• modellek 

• képek (fénykép, grafika, jelkép…) 

• fotóalbum 

• üzenı füzet  

• tárgyi emlékek pl.: nyaralásról, sétáról, stb. 
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� A gondolkodás fejlesztése 

 

Elızmények 

 

A halmozottan fogyatékos gyermekek esetében a gondolkodás kialakulásának elengedhetetlen 

feltétele a mozgás, mivel a gondolati síkon való mőveletvégzés csak a konkrét tárgyakkal 

történı cselekvés és sok-sok gyakorlás talaján alakulhat ki. A tárgyi tevékenykedések közben 

jelentkezı problémák megoldása csak fokozatosan függetlenedik a cselekvéstıl, és a 

szavakban történı kifejezıdésen keresztül vezet a képzeletben történı megoldások 

kereséséhez, a gondolkodáshoz. A beszéd, a mozgás és az értelmi képességek sérülésének 

következtében a gondolkodási mőveletek kialakítására és gyakoroltatására még a cselekvés 

szintjén van szükség. 

 

 

Célok  

 

• Önmaguk megismerése, azonosságtudatok és én identitásuk kialakulása. 

• Szőkebb és egyre bıvülı környezetükben való eligazodás. 

• Tárgyi környezetük birtokba vétele. 

• Személyi és tárgyi környezetükre való hatás gyakorlása. 

• A környezet változásaihoz való alkalmazkodás. 

• Egyszerő probléma-megoldási módozatok megismerése és alkalmazása (kommunikációs 

problémáikra, céljaik elérésére, akaratuk keresztülvitelére, stb.). 

 

 

Feladatok 

 

• A környezet megismertetése, felfedeztetése. 

• Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek elhelyezése, 

színek, formák megismertetése. 

• Fıfogalom alá rendelés. 

• Különbségek megfigyeltetése. 

• Változás megfigyeltetése. 
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• (Logikai)- funkcionális összefüggések megfigyeltetése. 

• Analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése. 

• Hiányok pótlása 

− szimmetria 

− rész-egész viszony. 

• Általánosítás, konkretizálás. 

• Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

• Téri, idıi tájékozódás fejlesztése. 

• Testfogalom fejlesztése. 

• Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése. 

• Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása. 

• Hangulatok, érzelmek felismertetése. 

• Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése. 

 

 

Alapelvek 

 

• A gondolkodási mőveletek fejlesztése sohasem elszigetelten, öncélúan történik, hanem 

mindig a heti témakörbe ágyazva, játékos formában vagy természetes, valóságos, életszerő 

helyzetekben. 

• A fejlesztési feladatok kiválasztása és meghatározása egyénre szabottan, tervszerően, az 

egyéni szükségleteknek megfelelıen történik. 
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A gondolkodási funkciókat fejlesztı tanulási tartalmak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

G
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• Az általános ismeretek 
bıvülése, mélyülése 

• Fıfogalom alá rendelés 
• Az egy dologra 

vonatkozó, különbözı 
érzékleti tapasztalatok 
összegzése, integrálása 

• Összehasonlítás: 
- az egyforma, nem 

egyforma fogalmának 
megismerése 

- különbségek 
észrevétele 

- tárgy – tárgy, 
- tárgy – kép, 
- kép–kép  

egyeztetés 
• Analizáló – szintetizáló 

képesség fejlesztése 
(Dupló, építıkocka, 
néhány elemes puzzle) 

• Rész – egész viszony 
megértése (tárgyak, 
növények, állatok, saját 
magunk megismerése 
során) 

• Általánosítás – 
konkretizálás, ennek 
segítségével jelek 
kidolgozása a 
kommunikációs táblára 

• Ritmikus sorok alkotása 
 

• Idıbeli tájékozódás 
(évszak, nap, napszak) 

• Téri irányok (mellettem, 
velem szemben ki van?) 

• Valaki hiányának 
felismerése 

• Analógia: egy-egy 
mozdulat, hang, stb. 
körbeadása (pl.: mindenki 
tapsol egyet sorban, 
mindenki üt a hangszerére) 

• Számfogalom (pl.: 1 
tapsolás, 1 névválasztás) 

• Alapfogalmak: 
családtagok, az idıjárás 
jelenségei, hangszerek 
nevei, a gyermekdalok 
szövege; ki gyerek, ki 
felnıtt, fiú-lány) 

• Állatok és hangjai (bábok 
személyesítik meg) 

• Különbözı 
kommunikációs formák és 
csatornák megtapasztalása 
(beszéd, ének, dallam, 
ritmus, érintés, simogatás, 
tárgyak, képek) 

• Alapérzelmek, hangulatok 
felismerése (öröm, bánat, 
fáradtság, fájdalom) 

 

• Általános ismeretek 
bıvítése 

• Összehasonlítás 
• Változás megfigyelése 
• Ritmikus sorok alkotása 

(Pl.: építıjátékok) 
• A téri orientáció 

fejlesztése 
• A testfogalom fejlesztése 
• Össze nem illıség 

felfedezése 
• Logikai-funkcionális 

összefüggések felismerése 

• Alapfogalmak 
megismerése 

• Testrészek nevei, száma, 
funkciói, a testfogalom 
kialakítása 

• Mozgást kifejezı 
fogalmak bevezetése (pl.: 
nyújtás, feszítés, lazítás, 
hajlítás, emelés, húzás, 
tolás) 

• Felhasznált játékok, 
eszközök megismerése, 
melyek elısegítik a 
motivációt, a mozgások 
helyes kivitelezését és a 
mozgásos feladat 
megértését. (pl.: 
különbözı 
játéktárgyak, a tanterem 
berendezései: hinták, 
matrac, bordásfal, labdák, 
bicikli, karikák, 
tornabotok, súlyzók, 
babzsákok, csörgık) 

 

• A gondozási feladatokkal 
kapcsolatos helyzetek, 
cselekvések, eszközök 
megismerése, a passzív 
(aktív) szókincs bıvítése 

• Egyszerő utasítások 
megértése és követése 
(pl.: „Add a kezed!”) 

• A saját testtel kapcsolatos 
tudás bıvítése, mélyítése 
(pl.: testrészek nevei, jobb 
és bal oldal) 

• A testi szükségletek 
felismerése (pl.: WC-re 
kell mennem, ki kell fújni 
az orromat) 

• Idıben való tájékozódás 
• Alapvetı szokások 

megtanítása (pl.: evés 
elıtti kézmosás, evés 
utáni kézmosás) 

• Cselekvés és annak 
eredménye (pl.: ha 
megmosom a kezemet, 
tiszta és illatos lesz; ha 
megfésülködöm, szép lesz 
a frizurám) 

• Ellentétpárok (pl.: 
piszkos-tiszta; kócos-
szép; büdös-illatos) 
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 Szőkebb és tágabb 

környezet Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Eseményképek sorba 
rakása 

• Téri tájékozódás 
fejlesztése 

• Idıben való tájékozódás 
fejlıdése (most; elıbb–
késıbb; eseményképek 
sorrendje) 

• Szín- és formaismeret 
• Szám- és 

mennyiségfogalom 
kialakítása (több–kevesebb, 
sok-kevés, 1, 2, 3 

• A különbözı érzékelési 
területek ingerei 
minıségének 
megismerése, pl.: 
- hallás: halk – hangos 
              mély – magas 
- látás: színek 
            sötét – világos 
            kicsi – nagy 
- ízlelés: édes–

savanyú–sós  
               (keserő, csípıs) 
- tapintás: sima– 

nem sima 
                 (tüskés, 
rücskös, recés) 
                 hideg – meleg 
                 puha – kemény 

• szaglás: illatos–büdös 

  • A téri orientáció 
fejlesztése 

- téri irányok mozgással 
egybekötve (föl, le, 
oldalra, mellé, alá, fölé, 
stb.) 

- relációs szavak és 
helyragok (on, -en, -
ön, -hoz, -hez, -höz, -
ba, -be, stb.) 

• Idıbeli tájékozódás 
- mozdulatsorok, 
feladatsorok által a 
sorrendiség 
megtapasztalása 

- egyszerő fogalmak 
megismerése (lassan, 
gyorsan, folyamatosan, 
stb.) 

- relációs szavak 
• Különbségek 

megfigyelése és 
összehasonlítás saját 
testen, tükör segítségével 
és utánzásos feladatoknál 

• Változás megfigyelése: 
- testhelyzet, izületek 

helyzete, 
izomfeszesség 

• Szimmetria felfedezése 
• Egyszerő játékszabályok 

megértése 
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Általános elvárások 
 
A gyermekek egyéni érzékelési – észlelési, kognitív, mozgásos lehetıségeihez mérten aktív 

részvétel, interakció a környezettel. 

 

Módszerek 

 

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében:  

• szomato –, tiflo –,szurdopedagógiai és logopédiai módszerek 

• alternatív kommunikációs technikák 

• kompenzáló technikák 

• evésterápia 

• gondozási feladatok terápiás végzése 

• tanulmányi séták, kirándulások 

• bemutatás 

• valós és valósághő szemléltetés 

• egyénre szabott segítségnyújtás 

• játékosság 

• cselekedtetés 

• gyakoroltatás 

• beszélgetés 

• ellenırzés, értékelés alkalmazása 

 

Eszközök 

 

• a környezet tárgyai, személyek, állatok, növények, jelenségek (pl.: idıjárás) 

• játéktárgyak  

• mesekönyvek, fényképek, diaképek, rajzok, jelképek, feladatlapok 

• kommunikációs táblák 

• festékek, ceruzák, papírok 

• magnetofon, diktafon, hangfelvételek a környezetünkrıl, zene 
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V./2.  2.  Az érzékelés, észlelés fejlesztése 

 

Elızmények 

 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekeknél a súlyos agykárosodás miatt az érzékelés, 

észlelés is nehezített. A biológiai károsodás történhetett az érzékszervben, az érzıideg mentén 

és az ingereket feldolgozó agyi központokban. A szintén az agykárosodás következtében 

kialakuló mozgáskorlátozottság tovább nehezíti az érzékelést, a mozgásos tapasztalatszerzést. 

Gyakran rontja a teljesítményt a meglassúbbodott pszichés tempó és az aktivációs szint 

ingadozása. Gyakori a figyelem és a motiváció gyengesége. 

 

Mivel az érzékelés-észlelés a megismerı funkciók alapját képezi, a fent 

említett tényezık miatt az érzékelés-észlelés fejlesztése kiemelt jelentıségő, ezért tárgyaljuk 

külön, nem a kognitív funkciók címszó alatt. 

 

A  legsúlyosabban  sérült  tanulók  önállóan  végzett  tevékenységre csak  nagyon  korlátozott  

mértékben  képesek, s ezen tevékenységek száma is nagyon kevés. Beszédképtelenségük 

miatt a beszéd kapcsolatteremtı, információkérı, aktivitást adó lehetıségeivel sem 

rendelkeznek. Ezért ahhoz, hogy ık is minél gazdagabb életet élhessenek, nagyon nagy 

szükségük van az ıket körülvevı világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmaira. 

 

Célok 

 

• Érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a szőkebb környezetükrıl 

való ismereteik bıvülése. 

• A világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmainak segítségével a tanulók 

gazdagabb, intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, jobb 

minıségő életet élhessenek 
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Feladatok 

 

• A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szőkebb értelemben vett személyi, 

tárgyi és természeti környezetükbıl érzékelési – észlelési tapasztalatokat szerezzenek. 

• Ezek segítségével az önmagukról és a környezetükrıl való ismereteik bıvítése. 

 

 

Részfeladatok: 

 

• A tapasztalt érzékelési – észlelési zavarok mögött rejlı okok (lásd: elızmények) 

társszakemberekkel (pl.: szemész, audiológus, neurológus) együtt történı feltérképezése 

és a velük közösen történı kezelése. 

• Az aktiváció, a motiváció erısítése. 

• A mozgásfejlesztés feladataihoz tartozóan az érzékelés, észlelés mozgásos feltételeinek 

javítása (a fejkontroll javítása a fixálás elısegítésére, kóros reflexek gátlása, leépítése; a 

manipuláció mozgásos feltételeinek javítása.), megfelelı testhelyzet biztosítása. 

• Az egyes érzékelési – észlelési területek fejlesztése: 

− látás  

− hallás 

− bırérzékelés (tapintás, hı- és fájdalomérzékelés) 

− szaglás 

− ízlelés 

− egyensúlyérzékelés 

− kinesztetikus érzékelés 

− testérzékelés 

− térérzékelés 

− az idı érzékelése. 

 

 Ezek részeként az észlelési figyelem fejlesztése. 

 

• A fejlettségi szintet figyelembe vevı mennyiségő és minıségő inger biztosítása. 

• A tanulóknak a saját testükbıl és a külvilágból érkezı ingerek iránti érzékenységének 

felkeltése, kialakítása. 
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• Az ingerek felé való odafordulás, az azok megragadására irányuló képesség fejlesztése. 

• A lényeges ingereknek a lényegtelenektıl való elkülönítése képességének kialakítása. 

• Az érzékletek, észleletek értelmezésének elısegítése az aktuális fejlettségi szintnek 

megfelelıen. 

• A különbözı érzékelési területek összekapcsolódásának, együttmőködésének elısegítése, 

fejlesztése. 

• Az érzékletek, észleletek integrálódásának elısegítése. 

• Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendezıdésének elısegítése.  

  

 

Alapelvek 

 

• Az érzékelés-észlelés alapját képezi minden tevékenységnek, ezért a fejlesztése 

valamennyi foglalkozás feladatai között szerepel. 

• A mozgás- és cselekvıképesség súlyos korlátozottsága következtében elmaradt 

tapasztalatokat konkrét, közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül pótoljuk. 

• Az érzékelési, észlelési képességek fejlesztése általában nem elszigetelten, öncélúan 

történik, hanem a heti témakörbe ágyazva, játékos formában, vagy természetes, valóságos, 

életszerő helyzetekben. 
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Az érzékelési, észlelési funkciókat fejlesztı tanulási tartalmak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Tárgyak, személyek 
tartós fixálása 

• Tárgyak nézegetése 
gyakori megnevezés 
mellett 

• Képek, képeskönyvek 
nézegetése a képek 
folyamatos megnevezése 
mellett 

• Nagymérető fényképek 
nézegetése, azonosítása 
személlyel 

• Megnevezésre rátekintés 
a környezet egyes 
tárgyaira (esetleg 
rámutatás) 

•  Színek nézegetése 
gyakori megnevezés 
mellett 

• A színek differenciálása 
• Adott szín kiválasztása 

(rátekintéssel vagy 
mutatással) a többi közül 

• Az idıjárás 
megfigyelése, amikor 
valamilyen jelenség jól 
látható  
( esı, hó, napsütés, köd ) 

• Testrészek megfigyelése 
megnevezés mellett, saját 
magukon és másokon 

• Egymásra tekintés-
szemkontaktus 

• Tárgyakra tekintés-
fixálás 

• Személyek, tárgyak 
követése szemmel 

• Megnevezésre 
rátekintés egy adott 
személyre 

• A mimika 
megfigyelése, 
megnevezése 
érzelemnyilvánítások 
esetében (sír, nevet, 
szomorú, fél) 

• Hangszerek nézegetése 
megnevezés, 
megszólaltatás mellett 

• Rátekintés (mutatás) 
egy adott hangszerre, 
hallva annak hangját 

• Játéktárgyak 
nézegetése, 
megnevezés mellett 

• Megnevezésre 
rátekintés ( mutatás) 
egy adott tárgyra 

• Játéktárgyak színeinek 
megfigyelése 

• Játéktárgyak 
mozgásának követése 
szemmel (labda, autó, 
lufi, szappan-buborék, 
stb.) 

• Szem-kéz 
koordinációs 
gyakorlatok 

• Környezet 
megfigyelése 
(bújócska, eldugás) 

• Mozgások (nagy- és 
finommozgások) 
megfigyelése, utánzása 
pl. építı vagy 
szerepjátékoknál 

 

• Szemkontaktus a 
mozgásnevelıvel 

• Mások mozgásának 
követése szemmel 

• A gyakran használt 
eszközök felismerése: 
rátekintés (mutatás) 
megnevezésre 

• Cselekvések, 
mozgásformák 
megfigyelése 
megnevezés mellett 
(áll, ül, fekszik, fut, 
megy, stb.) 

• Testrészek mozdítása 
vizuális kontrollal (pl. 
tükör) 

• Szem – kéz, szem – 
láb koordináció 
kialakítása 

• Szenzomotoros, 
taktilis  fejlesztés 

• Proprioceptivitás, 
lateralitás, dominancia 
megéreztetése 

• Tisztálkodási szerek 
nézegetése folyamatos 
megnevezés mellett 

• Mosdás ( mosdatás ), 
WC-használat                  
(pelenkázás) közben a 
különféle eszközök, 
tárgyak, 
berendezések 
nézegetése, 
megnevezés mellett 

• Evés közben az 
edények, ételek, 
gyümölcsök színeinek 
megfigyelése, 
megnevezés mellett 

• Saját test 
megfigyelése, 
nézegetése fogmosásnál 
a tükörben 
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• A csoportban 
megjelenı személyek 
hangjainak felismerése 

• A környezet 
tárgyainak 
megnevezése, 
hangjainak 
megfigyelése, 
felismerése 

• Cselekvések 
megnevezése, hangjaik 
felismerése 

• Állatok, növények 
megnevezése 

• Állathangok 
megfigyelése, 
felismerése 

• Idıjárási jelenségek 
megnevezése,  hangjaik 
megfigyelése 

• Színek megnevezése 
minden lehetséges 
alkalommal 

• A saját név 
felismerése-
valamilyen reagálás a 
saját név hallatán 

• Társak, felnıttek 
nevének felismerése 

• Dalok, versek, 
mondókák hallgatása 

• Hangszerek különféle 
hangjainak hallgatása 

• A hangszerek 
hangjának és nevének 
egyidejő hangoztatása 

• Adott hangszer 
azonosítása a hangjával  
(rátekintéssel vagy 
mutatással) 

• Érzelmek felismerése 
hangok alapján (sír, 
nevet, mérges, fél, fáj 
valamije, stb.) 

• Jól ismert személyek, 
tárgyak, állatok 
felismerése hangjuk 
alapján 

• A játéktárgyak 
megnevezése 

• A játéktárgyak 
hangjainak 
megfigyelése 

• Zajkeltés a játékokkal 
• A játéktárgyakkal 

végezhetı cselekvések 
folyamatos 
megnevezése 

• Személyek, tárgyak, 
állatok felismerése 
hangjuk alapján 

• Dalok, mondókák, 
versek hallgatása 

• Hangszerek hangjai 
• Zenehallgatás 

(hangerı megfigyelése, 
érzékelése) 

• Testhelyzetek 
megnevezése 

• Cselekvések 
megnevezése 

• Eszközök, tornaszerek 
megnevezése  

• Testrészek minél 
gyakoribb megnevezése 

 

• Mosakodás, kézmosás,  
WC-használat közben a 
vízcsobogás 
megfigyelése 

• Evés közben az ételek, 
edények, evıeszközök 
megnevezése  

• Öltözködésnél az 
egyes ruhadarabok 
megnevezése, színükkel 
együtt 

• Evés, mosakodás, 
öltözködés közben az 
éppen végzett cselekvés 
megnevezése 

• Evés közben a 
fogyasztott ételek 
jellemzı ízének 
megnevezése, amikor 
az jellegzetes 
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• Az idıjárás 

megfigyelése hideg és 
meleg napokon 

• Hideg és meleg ételek 
• Hideg és meleg 

tárgyak tapogatása 
• Különféle textíliák 

tapogatása 
(vastag, meleg pulóver, 
vékony nyári póló, stb.) 

• Különféle papírok 
tapogatása, győrögetése 
(vastag, kemény  papír, 
vékony, puha lap) 

• Növények, 
gyümölcsök tapogatása, 
tépegetése 

• Alakítható anyagok 
tapintása (gyurma, 
agyag, só-liszt gyurma) 

• Festés kézzel 
• Sütés-fızés egyes 

mőveletei: tésztagyúrás, 
formázás, nyomkodás 

• A természet 
megismerése tapintás 
útján (föld, fő, fakéreg, 
állatok szıre, stb.) 

• Séta hóban, esıben, 
szélben, tőzı napon, az 
éppen érzékelt 
hımérséklet 
megnevezése 

• Hideg-meleg tárgyak 
érintése 

• Társak simogatása, az 
éppen érzékelt minıség 
megnevezése mellett ( 
az arca sima, a haja 
borzas, a pulóvere 
puha) 

• Egymás kezének 
megfogása, simogatása 

• Idıjárás 
megtapasztalása 
bırérzékeléssel 
közvetlenül 
(hımérséklet, esı, szél, 
hó) 

• Játéktárgyak 
tapogatása, simogatása 
(a maci szırös és puha, 
a mesekönyv sima és 
kemény, a labda sima 
és puha, stb.) 

• Alakítható anyagok 
tapintása (gyurma, 
agyag, só-liszt gyurma) 

• A természet 
anyagaival való 
ismerkedés, játék (víz, 
hó, homok) 

• Puha és kemény 
felületek kipróbálása 
megnevezés mellett 

• Sima, érdes, rücskös, 
szúrós felületek 
kipróbálása, 
megnevezés mellett 

• Hideg és meleg ételek 
• Használati tárgyak 

tapogatása megnevezés 
mellett ( a szappan 
síkos, a kanál hideg és 
kemény, a törülközı 
puha, stb.) 

• „Igen-nem” válaszok 
adása „Fázol? Meleged 
van?” kérdésekre 

• Szalvéta, papír- 
zsebkendı, pelenka 
tapogatása, győrögetése 

• Öltözködés közben az 
egyes ruhadarabok 
tapogatása, simogatása 

• Hideg, meleg víz 
megtapasztalása, 
megnevezés mellett 
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környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Ételek, gyümölcsök 
szagolgatása (jó szagú, 
rossz szagú) 

• Növények, virágok 
szagolgatása 

• Séta közben az 
esetleges jellegzetes 
szagok megfigyelése, 
megnevezés mellett 
(kukás autó, pékség, 
cukrászda, virágüzlet, 
hentes, stb.) 

• Gyertya, mécses, 
füstölı szagolgatása 

• Szagolgatás sütés-
fızés közben 

• Egymás hajának, 
kezének, ruhájának 
megszagoltatása, 
amikor erre lehetıség 
adódik 
 

• Illatos alapanyagokból 
(főszerek, illóolajok, 
virágszirmok, stb.) 
barkácsolás 

• Mikulás, karácsony 
ünnepére készülés, 
illatok segítségével az 
ünnepek felidézése 

• Sütés, fızés, étel, ital 
készítése közben 
szagolgatás 

 • Szagok megnevezése, 
ahol mód nyílik rá 
(a pelenka büdös, a 
szappan illatos, stb. ) 

• Tisztálkodó szerek 
szagolgatása (a 
sampon, a szappan, a 
mosópor illata) 

• Ételek szagolgatása 
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 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• A négy alap-íz 
megnevezése minden 
olyan helyzetben, 
amikor erre lehetıség 
van 

• A különféle ételek 
fogyasztása közben az 
étel minısítése 
egyszerő kifejezésekkel 

• Gyümölcsök 
kóstolása, megnevezés 
mellett 

• Főszerek kóstolása, 
megnevezés mellett 

• Az éppen fogyasztott 
ételek megnevezése 

• Sütés-fızés közben 
ízlelgetés 

 • Sütés-fızés közben 
ízlelgetés 

 • Evés közben a négy 
alap-íz megnevezése, 
amikor erre lehetıség 
van 

• Az éppen fogyasztott 
étel minısítése 
egyszerő szavakkal 
(finom a leves, kicsit 
sós a fızelék, kemény a 
husi, forró a tea, stb.) 

• Az éppen fogyasztott 
étel nevének többszöri 
elismétlése az étkezés 
során 
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 • Stabil testhelyzet 

megtartása, cselekvés 
közben és mozgásos 
játékok, feladatok 
közben is 

 

• Stabil testhelyzet 
megtartása, cselekvés 
közben és mozgásos 
játékok, feladatok 
közben is 

• Hintázás 
• Lovacskázás 
• Csúszdázás enyhe 

lejtın 

• Szándékos kibillentés 
az egyensúlyi 
helyzetbıl, játék 
közben. Az új helyzet 
megnevezése  

• Letámasztások 
gyakorlása 

Pelenkázás közben 
az adott helyzet 
megnevezése, amikor a 
gyerek kibillen az 
egyensúlyi helyzetbıl 
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környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Testrészek 
megnevezése mellett az 
adott testrész mozdítása 
segítséggel vagy 
önállóan 

• Az éppen végzett 
cselekvések, az éppen 
felvett testhelyzetek 
minél gyakoribb 
megnevezése („Most 
lefekszel. Most felülsz. 
Most felemelem a 
kezedet. Most sétálunk.” 
stb.) 

• Mozgással kísért 
versek, mondókák, 
énekek 

• Mutatás 
• Megnevezett   

mozdulatok végrehajtása 

• Szem, száj nyitása, 
csukása (utánzással, 
illetve felszólításra) 

• Kéz nyújtása a társak 
felé 

• Ujjak csukása, nyitása 
• Igen-nem jelzése a fej 

mozdításával 
• Igen-nem jelzése 

szemmozgással 

• Játék közben a felvett 
testhelyzetek, az 
önállóan vagy 
segítséggel kivitelezett 
mozgások folyamatos 
megnevezése, 
tudatosítása 

• Mozgással kísért 
versek, mondókák, 
énekek 

• A saját test helyzetének 
érzékeltetése az adott 
helyzet megnevezésével  
(áll, ül, fekszik, stb. ) 

• Testrészek mozdítása 
önállóan vagy 
segítséggel, a mozdulat 
megnevezése mellett 

• Testrészek önálló 
mozdításának 
próbálgatása, lehetıség 
esetén önálló mozdítása, 
szóbeli instrukció, illetve 
utánzás alapján 

• A saját test mozgásának 
érzékeltetése, 
megnevezése a különféle 
eszközök, tornaszerek 
használata során („Most 
gurulsz. Most csúszol. 
Most hintázol.” stb.) 

• Sokoldalú 
mozgáslehetıségek 
megtapasztalása vízben, 
lovon 

• Minden testápolási 
tevékenység során az 
éppen felvett testhelyzet, 
az éppen végzett mozgás 
vagy mozdulat 
megnevezése, ill. 
megnevezés utáni 
végrehajtása 
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környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
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• Önmegfigyelés 
tükörben, a társak 
megfigyelése 

• Testrészek 
elhelyezkedésének 
megfigyelése, 
megnevezése 

• Páros és páratlan 
testrészek megkeresése, 
megnevezése 

• A mimika megfigyelése 
• Testünk körberajzolása, 

a test részeinek 
berajzolása 

• Képkiegészítés, 
testrészekbıl a test 
összerakása 

• Köszönési és 
kapcsolatteremtési 
formák, módok (pl. 
szemkontaktus felvétele, 
integetés, simogatás, 
puszi adása) 
kapcsolódása 
testrészekhez, közben 
ezen testrészek 
megnevezése 

• Zenére való mozgás, 
tánc közben a mozgatott 
testrész megnevezése 

• Játék babák, -állatok 
testrészeinek 
megmutatása, 
megnevezése, mozgatása 

• Játék baba öltöztetése, 
mosdatása, gondozása 
közben testrészeinek 
megnevezése 

• „Orvosos” játék – a test 
megvizsgálása (a 
testrészek megérintése, 
mozgatása), a „fájó” 
vagy „beteg” testrész, 
testtáj megkeresése, 
„kezelése” 

• A testrıl, testrészekrıl 
szóló mondókák, versek, 
énekek. Közben ezen 
testrészek megérintése, 
megmutatása, mozgatása 

• Minél több testrész 
használata a 
játéktevékenységek 
során 

• A test masszírozása, 
passzív mozgatás, 
vezetett aktív/aktív 
mozgások közben 
érzékletek, észleletek 
szerzése a testünkbıl, 
testrészeinkbıl, közben 
az érintett, mozgó 
testrészek megnevezése 

• Tükör elıtt végzett 
gyakorlatok 

• Izometriás gyakorlatok, 
pl. tolás, húzás, feszítés 

• Izomfeszítı, - lazító 
gyakorlatok (a gyerekek 
sérüléseinek 
függvényben) 

• A testérzet felerısítése 
(pl. csengısor, boka-
súlyzó erısítése a 
csuklóra, bokára) 

• Gondozási és 
önkiszolgálási feladatok 
közben a testrészek 
megérintése, 
megnevezése, 
segítséggel vagy 
önállóan történı 
mozgatása 

• Betegség esetén a fájó 
testrész megkeresése, 
megnevezése, lehetséges 
kezelése (pl. seb, fájó 
torok bekötése, fájó has 
megmasszírozása) 
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• Téri irányok, helyzetek, 
viszonyok érzékeltetése, 
gyakorlása a saját testen, 
a térben és a síkban 

• A tér különbözı 
irányaiból különféle 
érzékleti ingerek 
érkezése, ezek 
lokalizálása 

• Térbeli 
elhelyezkedésünk a 
foglalkozás során – téri 
irányok, viszonyok 
(Mellettem, velem 
szemben ki ül?) 

• Játéktárgyak helyzete, 
térbeli viszonya 

• Játéktárgyak mozgatása 
a tér különbözı 
irányaiba 

• Mozgásos játékok során 
mozgás a tér különbözı 
irányaiba, ezek 
megnevezése (pl. 
hintázásnál: elıre-hátra, 
csúszdázásnál: 
felmászni-lecsúszni) 

• A téri irányokról, 
helyzetekrıl szóló 
mondókák, versek, 
énekek – mozgással 
kísérve 

• Mozgáson keresztül a 
téri irányok, helyzetek és 
viszonyok 
megtapasztalása, 
érzékeltetése, közben 
megnevezése (pl. elıre-
hátra, föl-le, oldalra; 
fönt-lent, elıl-hátul, 
oldalt; mellette) 

• Kéziszerekkel, 
különbözı eszközökkel, 
tárgyakkal, azok 
mozgatásával a téri 
irányok, helyzetek, 
viszonyok érzékeltetése, 
közben megnevezése 
(relációs szavak és 
helyragok: alá-fölé; -ba, 
-be, -ra, -re, -hoz, -hez, -
höz) 

• A saját testtel 
kapcsolatos tudás 
bıvítése (jobb és bal 
oldal) 

• A gondozási és 
önkiszolgálási feladatok 
ellátásához szükséges 
mozgások segítséggel 
vagy önállóan a tér 
különbözı irányaiba (pl. 
a láb elıre nyújtása, a 
popsi, kar felemelése), 
ezek meg-nevezése  
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• Napszak, nap, évszak 
- jellegzetességeik 
- sorrendiségük 
- ismétlıdésük 

• Napirend 
• Most, elıbb-késıbb, 

régen-sokára fogalmak 
érzékeltetése 

• Eseményképek 
sorrendje 

• Fényképalbum 
készítése 

• Beszélgetés a 
gyermekek fejlıdésérıl. 
Kiskori fényképek 
nézegetése. A különbözı 
életkorok jellemzıinek 
megjelenítése, utánzása 

• Napszak, nap, évszak 
• A nap eseményeinek (a 

napirend) eljátszása, 
felidézése a nap elején 
és végén tárgyak, képek 
segítségével 

• A nap eseményeinek 
idıbeli egymáshoz 
viszonyítása 

• Múltbeli eseményekre 
(pl. ünnepek, az elızı 
heti kirándulás, a 
hétvége eseményei) való 
visszaemlékezés, ehhez 
tárgyak, fényképek, 
képek segítségül hívása  

    ( elıbb, elıtt fogalmak) 
• Eljövendı eseményekre 

való készülés. A jövıben 
bekövetkezı 
eseményekre utaló 
jelzések alkalmazása (pl. 
adventi naptár, koszorú, 
Mikulás-énekek), 
(késıbb, utána 
fogalmak) 

• Rövid-hosszú idıtartam 
megtapasztalása, pl. 
ének, zene hallgatásakor 

• Cselekvéssorok által a 
sorrendiség 
megtapasztalása 

• Mozdulatsorok, feladat-
sorok által a sorrendiség 
megtapasztalása 

• Egyszerő fogalmak 
megismerése (lassan, 
gyorsan, folyamatosan, 
stb.) 

• Az étkezések és más   
gondozási és 
önkiszolgálási feladatok  
kapcsolódása a  
napszakokhoz 

• Ezt felhasználva az 
idıben való eligazodás 
segítése 
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Általános elvárások 
 
A tanulók egyéni érzékelési – észlelési, kognitív, mozgásos lehetıségeihez mérten aktív 

részvétel, interakció a környezettel. 

 

Módszerek 

 

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében:  

• szomato –, tiflo –, szurdopedagógiai és logopédiai módszerek 

• bazális stimuláció  

• alternatív kommunikációs technikák 

• kompenzáló technikák 

• evésterápia 

• gondozási feladatok terápiás végzése 

• tanulmányi séták, kirándulások 

• bemutatás 

• valós és valósághő szemléltetés 

• egyénre szabott segítségnyújtás 

• játékosság 

• cselekedtetés 

• gyakoroltatás 

• beszélgetés 

• ellenırzés, értékelés alkalmazása 

 

 

Eszközök 

 

• a szőkebb és tágabb környezet élılényei, tárgyai 

• a természet erıi, jelenségei 

• modellek 

• képek (fénykép, diakép, grafika, jelkép…) 

• könyvek 

• kommunikációs táblák 
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• játéktárgyak 

• hangfelvételek (személyek, tárgyak, cselekvések, jelenségek hangjai) 

• hangszerek, zene 

• festékek, zsírkréták, színes ceruzák, színes papírok 

• gyurma, agyag 

• diavetítı, magnetofon, diktafon 

• tükör 

• egyensúlyfejlesztı eszközök (pl.: hinta, billenıdeszka) 

• medence 

• ló 
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V./2. 3.  Beszédfejlesztés 

 

Elızmények 

 

A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulóknál a központi idegrendszer sérülése 

következtében a mozgás, az érzékelés-észlelés, és a kognitív funkciók mellett legtöbbször a 

beszéd is károsodik. Ez a károsodás egyénenként különbözı mértékő lehet, melytıl függıen 

részesülnek beszéd- és/vagy augmentatív kommunikációfejlesztésben. Utóbbit a következı 

fejezetben tárgyaljuk. 

 

 „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel való foglalkozás során a kommunikáció 

nem elsısorban cél, hanem az egyénnel közösen végzett valamennyi tevékenység során 

eszközként használt interakciós folyamat. Cél lehet azonban a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos emberrel közösen kialakítani a kommunikációnak azt a hatékony módját, mellyel 

az együttmőködés megalapozható”. (Farkas 2003, Márkus, 2005)). 

Az érintett csoportok tagjainak - kommunikációs akadályozottságuk miatt - számtalan 

helytelen feltételezéssel és félreértéssel kell szembesülniük mindennapjaik során, akár a 

legegyszerőbb élethelyzetekben is, amikor nem tudják mások számára érthetıvé tenni 

gondolataikat, érzéseiket, kívánságaikat; amikor nem tudják hatékonyan befolyásolni az ıket 

körülvevı világ eseményeit és történéseit. 

 

Célok 

 

A beszédfejlesztés célja, hogy a gyermekeket eljuttassa az általuk elérhetı legmagasabb 

szintre a beszédmegértés és a beszéd területén, és ezzel elısegítse az ıket körülvevı szőkebb 

és tágabb környezetbe való beilleszkedést. 
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Feladatok 

 

• Az akusztikus észlelés fejlesztése: 

−  a tanulók érdeklıdésének felkeltése környezetük hangjai és hangforrásai iránt 

− a hallási figyelem fejlesztése 

− az akusztikus differenciálási képesség fejlesztése 

− a hangok irányába való odafordulás kialakítása 

− a hangforrás, hangok azonosításának kialakítása 

− a sorrend, ritmus, hangsúly, hanglejtés megfigyeltetése 

− zenehallgatás, a zene és a mozgás összekapcsolása. 

 

• Reflexgátló testhelyzet biztosításával az izomtónus normalizálása a foglalkozások 

megkezdésekor. 

• A mellkas, a vállöv és a szájkörüli izmok lazítása a foglalkozások megkezdésekor. 

• A gyermekek közlési, önkifejezési vágyának felkeltése és folyamatos ébren- tartása. 

• A beszédhez szükséges motoros képességek tréningje és a nyálzás befolyásolása: 

– a száj akaratlagos nyitásának és zárásának kialakítása  

              - a szopó, harapó reflexek kialakítása, majd gátlása 

– a rágás facilitálása 

– a szívás, fújás, köpés kialakítása és gyakoroltatása. 

• A hangképzés fejlesztése: 

− a légzés és a hangadás egyidejő fejlesztése 

− a hangadás és a mozgás összekapcsolása 

− egyes hangok, ill. szótagok kialakítása az egészséges fejlıdés sorrendjének 

megfelelıen 

− a hangok megtartásának kialakítása 

− majd egyszeri kilégzés során egyik magánhangzóról a másikra való áttérés 

kialakítása 

− a hangadás megszakításának kialakítása. 

• Artikulációs mozgásügyesítés, az ajkak és a nyelv differenciált mozgásának kialakítása és 

gyakoroltatása. 
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• A beszédmegértés és a szókincs fejlesztése a fogalmak körének fokozatos kialakításával 

és bıvítésével az ismerttıl a kevésbé ismert felé, a közvetlen környezettıl a tágabb 

környezet felé haladva. 

• Folyamatos lehetıség biztosítása az önálló megnyilatkozásokra a legkülönbözıbb 

helyzetekben. 

• A beszédképtelen gyermekek megnyilvánulásainak értelmezésével a jobb megértés, az 

egymásra való odafigyelés elısegítése. 

• Minden lehetséges helyzetben és módon a gyermekek késztetése az egymással és a 

felnıttekkel való (kölcsönös) kommunikációra. 

• A kifejezıkészség fejlesztése: 

− a meglévı szókincs aktivizálása, a szókészlet bıvítése 

− a nyelvhelyesség fejlesztése 

− összefüggı beszéd kialakítása 

− mondókák, versek memorizálása. 

 

 

Alapelvek 

 

• Rendkívül fontos a beszédre, hangadásra ösztönzı légkör és a mesterségesen kialakított 

beszédszituáció. 

• Az augmentatív kommunikációs módszereket használó tanulók hangadásra, ill. beszédre 

való ösztönzésérıl nem szabad lemondani. 

• Az ismeretszerzés, a fogalmak bıvítése konkrét tapasztaláson, cselekedtetésen alapul. 

• A bemutatás, szemléltetés során a való világ tárgyait, jelenségeit érzékeltetjük a 

tanulókkal, képekkel, filmekkel csak olyasmit szemléltetünk, amit már a gyermekek jól 

ismernek. 

• A szóbeli közlések, intsrukciók mindig rövidek és a tanulók számára érthetıek. 

• A gyakorlás, ismétlés a már meglevı ismeretek szinten tartását, elmélyítését szolgálja. 

• Az új ismeretek közlése mindig a már meglevık ismétléséhez kapcsolódva, az ismeretek 

körét apró lépésekkel bıvítve történik. 

• A tanulók ellenırzése, értékelése folyamatosan, minden megnyilvánulásuk azonnali – 

lehetıleg pozitív – minısítésével történik. 

 



 72 

 
A beszédmegértés fejlesztésének, a szókincs (passzív, aktív) bıvítésének fıbb területei:  
 
• A saját személlyel kapcsolatos ismeretek: név, testséma. 

• A szőkebb társadalmi környezet: családtagok, osztálytársak, nevelık. 

• A közvetlen tárgyi környezet: lakás, tanterem, iskolaudvar. 

• A tágabb környezet: iskola helyiségei, környezı utcák, üzletek, közlekedési eszközök. 

• A természeti környezet:  

− évszakok, idıjárás 

− növények (fák, virágok) és azok változásai az egyes évszakokban 

− zöldségek, gyümölcsök 

− állatok. 

• Öltözködés, ruhadarabok. 

• Ünnepek: 

− születésnap, névnap, anyák napja 

− Mikulás, karácsony, húsvét 

− farsang, gyermeknap 

− népszokások, néphagyományok:   

A természet változásaihoz kapcsolódó ünnepek, jeles napok, szokások fontos 

keretet adnak iskolai életünknek. A gyermekek mindennapjainak természetes 

részévé válik ily módon a népi kultúra, mely gazdagítja érzelemvilágukat és 

ismereteiket, formálja ízlésüket. Termések, természetben fellelhetı anyagok 

felhasználásával, megmunkálásával ajándékokat, dekorációkat, „vásárfiákat” 

készítünk. Megismerünk sok népdalt, népi irodalmi értéket. Több alkalommal a 

szülıket és a környékbelieket is várjuk egy-egy jeles naphoz kötıdı 

bemutatkozásunkra  ( Vendel- napi vásár, Karácsonyi ünnepkör, Pünkösdölés stb),  

illetve a gyermekek keresik fel az iskola környékén lakókat pl.: „Háromkirály-

járás”. Jól szolgálja mindez a szocializációs törekvéseket is.  

 
Részletes programja az I./5.4. Az iskola egészét átfogó hagyományok rendszere c. részben 
található.  
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 A beszédfejlesztés tartalmainak megjelenése a különbözı foglalkozásokon  
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

B
es

zé
df

ej
le

sz
té

s 

• A közvetlen környezet 
(osztályterem)  
-    tárgyai 
-    személyei 

• Otthoni környezet 
- családtagok nevei 
- a lakás helyiségei 
- bútorok, berendezési 

tárgyak nevei 
• Iskolai környezet 

- ebédlı, tornaterem, lift, 
folyosó, erkély,  

- iskolaudvar, kert 
• Évszakok, idıjárás 

- az egyes évszakok 
legjellemzıbb jegyei 

- az idıjárás jól 
megragadható 
jelenségei (esı, hó, erıs 
szél, napsütés, dörgés, 
villám) 

• A saját keresztnév, 
becenév ismerete 

- reagálás valamilyen 
módon a név hallatán 

- hangadás a név 
közlésének 
szándékával 

- a név ritmusának 
visszaadása 
hangadással 

- a név érthetı közlése 
• A saját teljes név 

ismerete 
• A csoporttal dolgozó 

felnıttek, osztálytársak 
nevei 

- rátekintés az adott 
személyre 

- rámutatás az adott 
személyre 

- hangadás a 
megnevezés 
szándékával 

- az illetı neve 
ritmusának 
felismerhetı 
visszaadása 
hangadással 

- érthetı megnevezés 

• A játéktárgyak nevei 
• A játéktevékenységek 

nevei 
• Érzelmek nyilvánítása 

egy-egy játékkal 
kapcsolatban 

• Közös játék során 
valamilyen 
kommunikáció a 
társakkal, nevelıkkel 

• Hangutánzó játékok 
játékállatokkal 

• A játéktárgyak 
színeinek 
megnevezése 

• Egyszerő felszólítások 
megértése, végrehajtása 

• A tornaterem, 
tornaszoba gyakran 
használt berendezési 
tárgyainak, eszközeinek 
nevei 

• A naponta végzett 
cselekvések nevei 

• A fájdalom, 
kényelmetlenség, 
fáradtság kifejezése 
valamilyen módon 

• Arc Bobath therápia  
• ( száj nyitása – zárása, 

nyelés, ajak – nyelv 
gyakorlatok, fújás, rágás 
stb.) 

• Légzıtorna, 
vitálkapacitás növelése 

• Arcmasszázs 

• A saját test részeinek 
felismerése, 
megnevezése 

• Testi szükségletek 
jelzése 

• Testi állapotok 
(fájdalom, hideg, meleg)  
kifejezése 

• Tisztasági szerek nevei 
• Személyi higiénével 

kapcsolatos 
tevékenységek nevei 

• A gyakran fogyasztott 
ételek nevei 

• Evıeszközök, edények 
nevei 

• Az étkezéssel 
kapcsolatos érzelmek 
kinyilvánítása 

• Az éppen fogyasztott 
étel minısítése egyszerő 
szavakkal 
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 Szőkebb és tágabb 
környezet Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

B
es

zé
df

ej
le

sz
té

s 

• Öltözködés, ruhadarabok 
nevei 

- Az öltözködés 
változásai az évszaknak 
megfelelıen 

• A növények változásai az 
egyes évszakokban 

- gyümölcsfák 
megfigyelése a 
környezı kertekben 

• A gyakrabban fogyasztott 
gyümölcsök, zöldségek 
nevei, kapcsolódás az 
évszakokhoz. 

• A tágabb környezet 
- üzletek, utcák az iskola 

környékén 
- közlekedési eszközök 

megfigyelése 
• Ünnepek 
• A színek megnevezése 

• A köszöntés, a búcsúzás 
legegyszerőbb szavai 

• Közös éneklés során a 
dalok, mondókák 
ritmusának visszaadása 
valamilyen hangadással 

 
(A fokozatok a tanulók 
eltérı képességeinek 
függvényében értendık. 
Ugyanezek érvényesek az 
összes többi ismeret 
vonatkozásában is.) 
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A beszéd (verbális kommunikáció) mozzanatai, fejlesztési feladatok, kimeneti elvárások 
 

Kompetencia terület/ készségek, 
képességek 

Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti elvárások 

• Felfigyelni 
 
 
• Nézés, odanézés 
 
 
• Hangadás 
 
 
 
 
 
• Dialóg - cselekvés 
 
 
 
 
 
• Szimbolikus, szimbólumok 
 
 
 
 
 

 

• Önmagát érezni 
• Nyilatkozni a hogylétérıl, ezt 

megkülönböztetni  
 
• Pillantással válaszolni  
• Mások szeme irányát követni 
 
• Véletlen hangadás (észrevenni, 

értelmezni, válaszolni rá) 
• Szándékos hangadás 
• Váltakozó hangadás partnerrel 
• Variációk a hangadásnál 
 
• Valamit megfogni, elvenni, visszaadni 

 
• Valamit megmutatni, beszéddel, 

hangadással kísérni 
 

• Tárgyi állandóságot kialakítani 
• Imitációs képességet kialakítani 
• Cselekvések tudatosítása 
• Emlékképek és képzelet kifejlesztése 
• Önmagát, tárgyat és cselekvést 

elkülöníteni 
 

• Alakuljon ki a spontán hangadás. 
• Lehetıség szerint induljon meg a 

differenciált hangadás. 
• A gyermekek ismerjék társaik, 

családtagjaik és a velük dolgozó 
felnıttek nevét. 

• Egyszerő felszólításokat értsenek 
meg, és – képességeik függvényében 
– hajtsanak végre. 

• Szükségleteiket, akaratukat, 
véleményüket valamilyen, a többiek 
számára is érthetı formában jelezzék. 

• Legyenek képesek egymás és a 
pedagógusok közléseire rövid ideig 
figyelni és adekvátan reagálni. 

• Legyenek alapvetı ismereteik 
közvetlen környezetük tárgyairól, 
személyeirıl, jelenségeirıl. 

• Fogadják örömmel az ünnepeket, 
legyenek képesek elemi magatartási 
szabályok betartására az ünnepélyek 
alkalmával 
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Kompetencia terület/ készségek, 
képességek 

Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti elvárások 

• Odanézés, mimika, testtartás, mozgás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Beszélni (hangokkal), megérteni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tárgyakat megismerni, követni, 
keresni 

• Cselekvéseket pillantással követni 
• Mozgást, hangadást és odanézést 

használni (interakció) 
• Mimika jelentését felfogni 
• Hangulatokat mimikából megérteni 
• Saját arcjeleket alkalmazni 
• Test-jeleket megérteni, saját 

kommunikációra felhasználni 
• Önmagát kinyilvánítani 
 
• Észrevenni, felfigyelni, odanézni, 

megkülönböztetni (egyéb zajtól) 
• Odafigyelni, reagálni (gyere, nem…) 
• Hangképet és jelentést összekötni 

(megértés) 
• Személy- és állatnevek, tárgyak, 

cselekvések neve, tulajdonságok, 
tevékenységek neve stb. 

• Egy, majd több jelentés-egységet 
megérteni, és megfelelıen reagálni 

• Érzelmek verbalizációját 
megtapasztalni 
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Kompetencia terület/ készségek, 
képességek 

Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti elvárások 

• Saját verbalizációt a gyermek 
megértéséhez alkalmazni 

 
 
 
 
 
 
• Tudatosan hallani zajokat 
 
 
 
 
• Hangok, hangzások (emberi, hangszer, 

tárgyak) 
 
 
 
 
 
 
• Hangzók, szavak, mondatok 
 
 
 
 
 
 

 

• Tárgyra és szituációra vonatkozóan: 
korlátozni, ami látható és történik 

• Egyszerő, lassú és érthetı beszéd 
• Ismétlés, utánzás: ezt értettem? 
• Kérdés-válasz struktúra: bevonni a 

kommunikációba 
• Igen - nem választás 
 
• Észrevenni, azonosítani, lokalizálni, 

megkülönböztetni, sorrendet 
megjegyezni 

• Zajokat hangadással utánozni 
 
• Magas, mély (mozgással összekötni, 

rajzolni, felismerni) 
• Rövid, hosszú (mozgással összekötni, 

rajzolni, felismerni) 
• Hangos, csendes - utánozni 

(mozgással összekötni, rajzolni, 
felismerni) 

 
• Megpróbálni hangokat kicsalni 
• Azonosítani, megkülönböztetni 
• Kihallani, utánozni 
• Eredményt kazettán meghallgatni 
• Szavakat megérteni, rövid – hosszú 

szót mondatból kihallani 
• Szavak sorrendjét megjegyezni 
• Mondatok cselekedni 
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Kompetencia terület/ készségek, 

képességek 
Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti elvárások 

• Hangadást érezni 
 
 
• Beszéd-motorika 
 
 
 
 
 
 
• Gıgicsélni, szótagok, megnevezni, 1-2 

többszavas mondat 
 
 
 
• Beszéddel kapcsolatot létesíteni 
 
 
 

• Feszülést és lazulást megtapasztalni 
• Saját és mások vibrációja, száj, gége 
 
• Szopni, nyelni, harapni, rágni 
• Szájzár, csámcsogás, sziszegés, fütty 
• Utánzás 
• Érintést elfogadni 
• Részmozgásokat létrehozni 
• Fújni, zümmögni, brummogni 
 
• Átmenet az igazi szóhoz 
• Tárgy, személy stb. 
• Mindent felerısíteni, ismételni 
• Szavakkal valamit elérni 
 
• Kívánságot, érzést, élményt közölni 
• Másokat meghallgatni 
• Javasolni, vigasztalni 
• Kérdezni, válasz 

 

. 
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Módszerek 
 
• Bobath-módszer,  

• evés-ivás terápia 

• bemutatás 

• motiválás 

• gyakoroltatás 

• cselekedtetés 

• ellenırzés, értékelés 

• valós és valósághő szemléltetés 

• beszélgetés 

• tanulmányi kirándulás 

• egyénre szabott segítségadás 

 

Eszközök 

 

• Bobath-labdák (különbözı mérető és formájú) 

• ékpárnák, matracok 

• zsámolyok 

• speciális székek 

• speciális poharak: kétfülő, átalakítható fülő, puha, összenyomható, orrnál kivágott 

• speciális evıeszközök: hajlított nyelő (jobbra, balra kanyarodó) 

• vastagított, formált, cserélhetı nyelek az evıeszközökre 

• rágókák 

• tapadó alátétek 

• terápiás fogkefék: puha szırő, szivacs 

• jeges tömlık, jég 

• gumikesztyők 

• szívószál 

• gyertyák 

• könnyő labdák: szivacs, hungarocell, papír, ping-pong 

• „pipa” 

• tollpehely 
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• szappanbuborék, buborékfúvók 

• sípok, vizisípok 

• „ördögnyelv” 

• lufi, stb. 

• zizi 

• méz, szörp, csoki, tejföl, stb. 

• fültisztító 

• rúzs 

• tükör 

• játéktárgyak 

• tárgyképek, rajzok, fotók 

• didaktikai játékok (lottó, memória, puzzle, dominó, stb.) 

• bábok 

• különbözı logopédiai segédkönyvek és segédanyagok (Logopédia Gmk. kiadványai, 

egyéb kiadványok) 

• a szőkebb-tágabb környezetünk tárgyai, jelenségei 

• modellek, makettek 

• mesekönyvek, vers-, mondóka-, énekgyőjtemények 
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V./2. 4. A kommunikáció és interakció (segített kommunikáció) fejlesztése 

 

Elızmények 
 

Definíció: Fröchlich: 

„… individuumok minden kölcsönös/ váltakozó megnyilatkozása, amely belsı vagy külsı 

állapotra vagy folyamatokra vonatkozik; a saját test segítségével vagy beszéddel, mimikai, 

gesztikulációs vagy egyéb megnyilvánulások útján …” 

(In: Dittmann, Klöpfer, Ruoff: Zum Problem der pädagogischen Förderung Schwerst 

behinderten Kinder und Jugendlicher - Cs.Hohendorf, 2005) 

 

A beszédképtelen gyerekek az iskolás kort elérve még alig rendelkeznek valamilyen 

kommunikációs eszközzel, és kommunikációs lehetıségük – jó esetben is – a passzív igen-

nem feleletig terjed. Kiszolgáltatottságuk miatt alig vagy egyáltalán nem kerülnek 

döntéshelyzetbe, és ezáltal akaratuk, gondolatuk véghezviteléhez sincs lehetıségük. Súlyos 

mozgáskorlátozottságuk és értelmi problémáik miatt sokszor az adekvát igen-nem jelzés sem 

alakult ki. Az információszerzés, a tanulás alapvetı feltétele az oda-vissza mőködı 

kommunikációs kapcsolat. A személyiség egészséges fejlıdéséhez, gondolkodáshoz, a 

passzív befogadó szereptıl az aktív részvételig való eljutáshoz az augmentatív és alternatív 

kommunikáció adja meg számukra a lehetıséget. Az augmentatív és alternatív kommunikáció 

magába foglalja mindazokat az eszközöket, módszereket, technikákat, amelyek kiegészítik 

vagy helyettesítik a beszédet. Ebbıl kifolyólag egyénre szabottak a módszerek és eszközök.  

 

„Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek és segítıik között olyan kommunikációs 

stratégiákat kell kialakítani, melyben létrejöhet a kölcsönös megértés, szavak nélkül is 

értelmezni kell tudni az érintett személy testnyelvének preverbálisan közvetített üzeneteit, s 

adekvátan kell azokra válaszolni.” (Márkus 2005)  

 

A kommunikáció kialakítására és fejlesztésére több ismert eljárás létezik: 

• Bazális kommunikáció  

• Individuális kommunikáció  

• Orientációs kommunikáció  

• Segített kommunikáció (augmentatív és alternatív kommunikáció).  
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Célok 

 

• A beszédképtelen gyermekek kívánságainak, gondolatainak mások számára is érthetı 

közlése. 

• Saját életük cselekvıbb részesévé válás. 

• Augmentatív kommunikációs eszköz segítségével egyenlı esély elérése 

a többi gyerek között, a szőkebb és tágabb környezetükben egyaránt. 

• Beilleszkedés az ıket körülvevı emberek közösségébe. 

• Személyiségük minél teljesebb kibontakozása. 

• A lehetı legteljesebb beilleszkedés a társadalomba.  

 

 

Feladatok 

 

• A kommunikáció iránti igény felkeltése. 

• Kommunikációs csatornák és módok megismertetése, erısítése, bıvítése (eszköz nélkül 

vagy eszközigényes augmentatív kommunikáció segítségével). 

• Alapkommunikáció kialakítása: 

- kapcsolatfelvétel, szemkontaktus kialakítása 

- ránézéssel való kiválasztás, döntés 

- adekvát igen-nem válaszadás 

- köszönés. 

• Önálló akaratközlés, vélemény, szükséglet, döntés kifejezésének megtanítása. 

• Az önkifejezéshez személyes kapcsolat és megfelelı mennyiségő idı biztosítása. 

• A szülıkkel való szoros együttmőködés feladataként üzenı füzet vezetése az iskolában, 

illetve a hétvégén, otthon a gyerekekkel történtekrıl, melyek többek között a 

kommunikáció tartalmát képezik. 

• Az augmentatív és alternatív kommunikációs rendszer, illetve eszköz kiválasztását 

körültekintı megfigyelésnek kell megelıznie.  

    Meg kell figyelni:   

− a gyermekek  mozgásképességét 

értelmi képességeit 
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    kommunikációs igényét 

    családi helyzetét 

− a gyermekek, a szülık, a közösség igényeit 

− hogyan kommunikálnak a gyermekek otthon, ismeretlen helyen kétszemélyes 

helyzetben és csoportban 

− mit szeretnek csinálni, mik a kedvenc játékaik, mivel lehet jól motiválni ıket. 

• A fenti ismeretek alapján a kommunikációs eszköz és rendszer kiválasztása. 

• A gyermekek már meg lévı jelzéseire építve és azokat erısítve további jelzések 

kialakítása.  

 

 

Alapelvek  

 

• Mindenfajta megnyilvánulást közlésként  értelmezünk, még akkor is ha a gyermekek azt 

nem közlésnek szánják. 

• A gyermekek véleményét, akaratát, gondolatait mindig, minden helyzetben figyelembe 

vesszük, és arra adekvát választ adunk. 

• Lehetıleg minden helyzetben biztosítani kell a kommunikációs eszközök 

hozzáférhetıségét. 

• Kétszemélyes helyzetekben, játékba ágyazottan, majd a csoportos foglalkozásokhoz és a 

tananyaghoz kapcsolódva (tevékenységi kontextusban modellálva) kell bevezetni a 

gyermekeket az aktív kommunikációba.  

• Az optimális kommunikációfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges a szülıkkel való 

szoros együttmőködés. 

• A tanulók spontán jelzéseit beépítve olyan kommunikáció kialakítására kell törekedni, 

amely lehetıleg nemcsak a legszőkebb környezet számára érthetı. 
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A fejlesztés tartalma, területei: 

 

Egyénenként változó, meghatározza a gyermekek értelmi szintje, mozgáskészsége, 

személyisége, szociális helyzete, életkora, a család és az iskola elvárásai. 

Ennek megfelelıen: 

− szemkontaktus felvétele 

− adekvát igen-nem kialakítása 

− szemmel mutatás, kiválasztás megtanulása 

− mutatási módok megtanulása 

− választás, mint kifejezı eszköz megtanulása 

− döntés, mint megtapasztalás megtanulása 

− akarat kifejezése, az események cselekvı részesévé válás 

− tárgy-fotó-grafika egyeztetés 

− alapvetı általános kifejezések elsajátítása, alkalmazása 

− ok-okozat felfedezése, tudatosítása 

− egyszerő (1-2 üzenetes) kommunikátor használata 

− szituációs kifejezések, élethelyzetekkel kapcsolatos kifejezések, kérések, stb. 

− léptetıs szkenneres program megtanulása, használata 

− szókincs növelése. 
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Az augmentatív (segített) kommunikációt fejlesztı tartalmak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 

Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

• Ismeret-közvetítés 
 

- tárgyak, élılények 
cselekvések 
megnevezése 

- szókincs-, fogalom- 
bıvítés 

- kérdezés képessége 
- kérés, kíváncsiság 

jelzése 
- érzelem, vélemény 

kifejezése 
 
 
 
 
 
 
 

 
- igen-nem válaszok 
- ok-okozat 
- szemmel mutatás 
- választás 
- döntés 

• Szociális kapcsolatok 
kialakítása 

- kapcsolatfelvétel és 
tartás 

- általános szociális 
kifejezések és 
mondatok 

- figyelemfelkeltés, 
-felhívás 

- kommunikációra való 
felkészítés 

- egymás 
megnyilvánulásaira 
való oda-figyelés, 
meghallgatás, 
reagálás 

- személyek neve 
- mondatalkotás 

  
 

 
- igen-nem válaszok 
- szemkontaktus 
- mutatási mód 
alkalmazása 

• Tapasztalatszerzés 
- szerepjáték alapján 

élethelyzeti ismere-
tek 

- spontán gyermeki 
megnyilvánulások 
reprodukálása 

- modellálás 
- mutatási mód meg-

találása, megfigyelése 
- érzelmi-indulati 

kifejezések 
- kérés, kívánság jelzése 
- kapcsolatfelvétel, -tartás 
- egyéb kommunikációs 

csatornák használata 
- kapcsolóhasználat 
 
- igen-nem válaszok 
- ok-okozat 
- szemkontaktus  
-szemmel mutatás 
-választás 
-döntés 

• Mutatásra alkalmas 
testrész megtalálása, 
illetve erısítése 

• Megfelelı, stabil, 
biztonságos testhelyzet 
kialakítása 

• Megfelelı szék 
használata 

• Kommunikációs 
segédeszközök 
használatának 
elısegítése a 
finommanipuláció 
fejlesztésével 

• Segédeszköz nélküli 
kommunikáció kialakítás 
 

- igen-nem válaszok 
- szemkontaktus 
- szemmel mutatás 
- választás 
- döntés 
- jelzés 

• Szükségletek jelzése 
• Figyelem-felhívás, 

-felkeltés 
• Kérés 
• Étkezési szokások és az 

azokkal kapcsolatos 
szükségletek kifejezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- igen-nem válaszok 
- ok-okozat 
- választás 
- döntés 



 86 

 
 
Általános elvárások 
 
• A tanulók legyenek képesek a mozgásos és értelmi lehetıségeikhez képest aktívan 

kommunikálni. 

• Tudják adekvátan jelezni szükségleteiket, kéréseiket. 

• Legyenek képesek érzelmek, élmények, pozitív-negatív tapasztalatokkal kapcsolatos 

kifejezések használatára. 

• Fel tudják hívni magukra a figyelmet. 

• Értsék az egyszerő megszólításokat, kérdéseket, utasításokat, és egyértelmő választ 

adjanak. 

• Legyenek képesek a társas együttlétekbe bekapcsolódni és azokban részt venni. 

 

Módszerek  

 

• Egyéni és kiscsoportos foglalkozás. 

• Egyénre szabott multikommunikációs forma alkalmazása. Ez magába foglalja és 

kombinálja a gesztust, a jelbeszédet, a maradék beszédet vagy hangokat, a mimikát, a 

kommunikációs rendszereket és eszközöket. 

• Pozitív élmények alapján történı inspiráció. (A beszéd tartalma: itt és most, arról 

beszélek, amit teszek vagy amit tenni fogok, amit a másik cselekedeteibıl, érzéseibıl, 

kívánságaiból, szándékaiból, jelzéseibıl érzékelek. Egyszerő mondatok, szavak, 

fogalmak.) 

• Élethelyzetek játékos modellálása, reprodukálása. 

 

Eszközök 
 
• elemes játékok 

• speciális kapcsolók 

• fejpálca 

• fejlesztı játékok 

• kézjel-rendszerek:    - Makaton 

- Nézd a kezem! 
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• kép-kommunikációs rendszerek 

− Oakland 

− PCS 

• jelkép-kommunikációs rendszer 

–  Bliss 

• kommunikátorok 

• számítógép, oktatási programok 

• speciális számítógép alkatrészek („patkány”, süllyesztett billentyőzet, érintı képernyıs 

monitor stb.) 

Az eszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyermekek mozgásállapotát, értelmi 

szintjét, életkorát, kommunikációs igényét és szintjét, kognitív képességeit, vizuális 

észlelését, a foglalkozások témáját. 

 

 

V./2. 5. Esztétikai nevelés 

 
Elızmények 
 
Az ember életének, személyiségének egyik talán legnehezebben megfogható területének 

fejlesztését esztétikai nevelésnek neveztük el. 

A mozgást, az érzékelés-észlelést, a figyelmet, emlékezetet és gondolkodást, valamint a 

kommunikációt magába foglalva az átélt élményekkel és érzelmekkel a lelken keresztül 

táplálja a személyiséget. 

Fı eszköze a mővészet – vagyis a zene, a képzımővészet és az irodalom – szavakkal szintén 

nehezen körülírható, világot összesőrítı ereje. 

Az esztétikai nevelés mind alkotó, mind pedig befogadó tevékenységeket felölel, melyek 

sokszor  szétválaszthatatlanul egymásba fonódnak. Pl.: 

− zenehallgatás közben ringatózás Bobath-labdákon 

− tánc, forgás kerekesszékkel 

− spontán, improvizatív mozdulatok zenére 

− egymás improvizatív táncának (a csoportban dolgozó felnıttek tánca is) 

megfigyelése zenehallgatás közben 

− tánc zenére színes selyemkendıkkel 

− improvizatív egyéni és közös játék hangszereken 



 88 

− programzene hallgatása, átélése, feldolgozása beszélgetéssel, játékkal, vizuális 

ábrázolással 

− zenére festés. 

 

 

Célok 

 

• Az önkifejezésre lehetıséget adó technikákkal, mint újabb kommunikációs eszközökkel 

való megismerkedés. 

• Passzív befogadóból aktív résztvevıvé válás. 

• Alapérzelmek megélése, felismerése, kifejezése. Pl.: öröm, szomorúság, félelem. 

• A tanulókat körülvevı jelenségek élményeinek, hangulatainak felidézése, képzeletben 

történı újbóli átélése, elképzelése és kifejezése. Pl. esıben, szélviharban, tavaszi mezın.  

• A környezet jelenségeirıl szerzett tapasztalatok, és ezek mővészi eszközökkel történı 

összekapcsolódása, integrálódása. 

• Egy-egy képzımővészeti alkotás láttán, vagy zenedarab hallatán képzeletük megindulása. 

• A rendelkezésre álló technikák, alapanyagok, eszközök közüli választás képességének 

kialakulása. 

• Az esztétikai fejlesztésen keresztül a szőkebb és tágabb környezet alaposabb 

megismerése, elemzése. 

 

Feladatok 

 

• Nyugodt, biztonságos légkör teremtése. 

• Az alkotáshoz, önkifejezéshez szükséges helyzetek, alapanyagok, eszközök biztosítása. 

• Az alapvetı festészeti, grafikai, vegyes technikák és a mintázás megismertetése, 

használatuk gyakoroltatása.  

• A közös alkotó folyamatba való bekapcsolódás lehetıségének biztosítása. 

• A színek szerepének megfigyeltetése, az alapformák megismertetése, különféle 

eszközökkel történı megjeleníttetése, kapcsolódva a tanmenethez. 

• A vizuális kifejezési formák és az irodalom, a zene és egyéb mővészeti ágak 

kapcsolatának megismertetése, az ebbıl adódó lehetıségek kiaknázása. 
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• Dramatikus technikákban való minél aktívabb részvétel lehetıségének megteremtése 

(bábjáték, jelmezes megjelenítés, zenei megjelenítések, egyszerő mondókák eljátszása). 

• Fényképek, mőalkotások, a természet hangjai, zenei darabok megfigyeltetése. A 

hangulati, érzelmi megjelenítés elısegítése. 

 

Alapelvek 

 

• A foglalkozások során mindig tartsuk tiszteletben az alkotás szabadságát. 

• A témakezelés legyen rugalmas és interaktív.  

• Törekedjünk a csönd és elmélyülés, valamint az önkifejezés és beszélgetés megfelelı 

arányának megtalálására. 

• Valósuljon meg a lehetıségekhez mért legaktívabb kommunikáció. 

• Mindenfajta mővészeti megnyilvánulást alkotásként értelmezzünk.  

• Ne javítsunk bele a mővekbe, hanem tartsuk ıket tiszteletben.  

• Fejezzük ki örömünket és bátorítsuk a gyerekeket további önkifejezésre. 

• Kezdetben értékeljünk pozitívan minden aktivitást, még ha az eszközhasználat, a 

megnyilvánulás nem is tökéletes. 

• Ne korrigáljunk kezdetben, késıbb is inkább csak ajánljuk fel az általunk jobbnak vélt 

lehetıséget. 

 

A fejlesztés tartalma, területei: 

 

• A csoportban a szabad festés technikájának bevezetése. A zenére festés, hangulati 

ábrázolás gyakorlása. Érzelmek felismerése, megjelenítése a tanult technikákkal.  

• Az alapszínek elkülönítése, a meleg és hideg színek és tónusok hatásának megfigyelése. 

Az alapformák megjelenítésének gyakorlása. 

• Formázás agyaggal, gyurmával. Egyszerő modellek készítése különféle alapanyagokból. 

• Szabad hangszerhasználat. Hangutánzás. Egyszerő ritmusképzés. Zenei darabok hatásának 

megfigyelése, megbeszélése. 

• Kötött témák megjelenítése mővészeti eszközökkel, kapcsolódva a tanmenethez. 

• Múzeumlátogatások, koncerthallgatás, egyéb kirándulások. Az itt szerzett élmények 

feldolgozása, elemzése, felhasználása a fejlesztési folyamat során. 
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Az esztétikai nevelés tartalmainak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 

 Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás* Mozgásnevelés Testi higiénia 

S
zí

ne
k 

• İszi színek 
megfigyeltetése és 
elkülönítése a többitıl 

• Meleg színek 
megjelenítése: vörös, 
barna, sárgák 

• Szabad 
hangszerhasználat 

• Egyszerő ritmusképzés 
• Mondókák, énekek, zene 

egyszerő kísérése 
ritmushangszerekkel 

• Hangszerkészítés 
különbözı anyagokból 

• A lehetıség 
szerinti 
legharmonikusabb
an kivitelezett 
mozgássorok. 

• Koordinált, 
komplex 
gyakorlatok 
végrehajtása 

 

 

İ
sz

 

 

Le
ve

le
k 

• Lenyomatok temperával, 
vízfestékkel papírra, filcre, 
vászonra 

• Montázsok, ragasztások 
levéldarabokból, teából, 
főszerekbıl, stb. 

• Közös nagy szabadfestéses 
kompozíciók: fák 

• Szabad hangszerhasználat  
• Éneklés, illetve énekekhez 

hangadás próbálgatása 
• Egyszerő ritmusképzés 
• Állatok és idıjárási 

jelenségek hangjainak 
hangszerekkel történı 
utánzása 

• Ritmushangszerek használata 
• Zenélés az erdı kincseivel, 

termésekkel, kavicsokkal… 
• Hangszerkészítés 

termésekbıl, dobozokból, 
üvegekbıl 

 

• Zenehallgatás 
- a zene hangulatának, 
lüktetésének, tempójának, 
dinamikájának 
megfigyelése 

• Szabad mozgás, tánc 
zenére 

• Mondókák, versek, 
énekek hallgatása 

• Járás közbeni 
synergizmusok 

• Dinamikus, 
ritmikus 
mozgássorok 

• Igényesen 
kivitelezett, színes, 
különbözı anyagú, 
fejlesztı eszközök 
használata 

 

 



 91 

 
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás* Mozgásnevelés Testi higiénia 

İ
sz

 

G
yü

m
öl

cs
ök

 

• Mintázás színes 
gyurmából 

• Mintázás agyagból 
festékkel kifestve 

• Lenyomatok 
csomagolópapírra, 
vászonra 

• Formák megfestése 
sablonnal 

• Formák és színek vizes 
alapon 

• Ragasztások kreppbıl, 
filcbıl 

• Énekekhez hangadás, ill. 
beszélı gyermeknél a 
szöveg reprodukálásának 
próbálgatása is 

• Formázás gyurmából, só-
liszt gyurmából, agyagból 

• Ragasztások levelekbıl, 
papírokból, termésekbıl, 
terményekbıl 

• Lenyomatok készítése 
 
 

• Mozgássorok 
zenére 

• Egyszerőbb 
tánclépések 

• Énekkel 
mondókával 
harmonizáló 
gyakorlat –
kivitelezés 

• Páros és 
csoportos 
gyakorlatoknál 
egymásra figyelı, 
szép mozdulatok 
megtalálása 

 

 

Id
ı
já

rá
s 

• Temperás kompozíciók 
vastag ecsettel, hengerrel, 
kézzel: levelek, fák 

• Lapon vízfestékkel: a köd 
és az esı megfestése 

 

   

 



 92 

 
 Szőkebb és tágabb 

környezet Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

S
zí

ne
k 

• Hideg színek 
megjelenítése, hatásuk 
megfigyelése ( kékek, 
lilák)  

• A fehér szerepe a télben 
 

    

T
él

 
 

Id
ı
já

rá
s 

• Temperás festés fekete, 
sötét alapra: hó, hideg, jég 
( cukros festés ) 

• Üvegfestés: a jég 
hatásának érzékeltetése 

• Ragasztások ( hó ): 
kókusszal, grízzel, stb. 

• Papírmunkák: tépések 
(hópihe, hóember) 
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 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

Ü
nn

ep
ek

 

• Mikulás:  
- Mikulás-báb 
- virgácsfestés 
- zsák készítése 
• Karácsony: 
- csomagolópapír-festés 
- dísz készítése 
- kompozíciók fenyıbıl 
- adventi koszorú 
- betlehem 
- gyertyamártogatás 
- a gyertya díszítése 
- mézeskalács-díszítés 
• Farsang:  
- díszek 
- maszkok 
- arcfestés 

• Gyertya, adventi koszorú, 
mécses meggyújtása 
zenehallgatás, éneklés közben  

• Ünnepekre készülıdés 
énekkel, verssel, a terem 
feldíszítésével 

• Tánc, mozgás zenére 

• Gyertya, adventi 
koszorú, mécses 
meggyújtása 
zenehallgatás, éneklés 
közben  

• Ünnepekre készülıdés 
énekkel, verssel, a terem 
feldíszítésével 

• Tánc, mozgás zenére 
• Karácsony: 
- csomagolópapír-festés 
- díszek készítése 
- asztalidísz 
- adventi koszorú 
- betlehem készítése 
- gyertyamártogatás,-öntés 
- a gyertya díszítése 
- mézeskalács-díszítés 

  

T
él

 

Á
lla

to
k 

• Bábok és modellek 
készítése  

- fakanál bábok 
- barlang papírmaséból, 

dobozokból 
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Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 
S

zí
ne

k • A zöld szín fontosságának 
érzékeltetése 

• A hideg és meleg színek 
együttes jelenléte 

    

V
íz

 

• Vizes alapon festés kékkel, 
zölddel 

• A víz megfestése 
• A víz felszínének 

megfestése és papírra 
vetítése 

• Festékfolyatás vizes 
alapon 

    

T
av

as
z 

V
irá

go
k 

• Vizes alapon foltok és 
egyenesek létrehozása 

• Temperás festés: 
- rétek 
- fák 
- felhık 

• Ragasztások szívószálból, 
papírból, textilbıl 

• Textilfestés 
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 Szőkebb és tágabb 
környezet Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

Id
ı
já

rá
s 

• Az esı megfestése vizes 
alapon, festékfolyatás 

• A szél megjelenítése 
selyempapírral 

    

T
av

as
z 

Ü
nn

ep
ek

 • Húsvét: 
- tojásfestés 
- nyuszi készítése 
- mézeskalács-díszítés 

 

 • Húsvét:  
- tojásfestés 
- nyuszi készítése 
- mézeskalács  
díszítés 

  

 
 
 
 

 Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

S
zí

ne
k • Meleg színek 

megjelenítése (sárgák és a 
vörös) 

• Zöldek szerepe 

    

N
yá

r 

Id
ı
já

rá
s • Napsütés és a hıség 

megfestése temperával 
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* Az esztétikai neveléshez tartozó, a „Szőkebb és tágabb környezet” és a „Reggeli kör” 

foglalkozásokon megvalósuló tanulási tartalmak többsége megjelenhet a „Játék és 

szórakozás” foglalkozásokon is, de annak fı tevékenysége – a játék – mellett csak kisebb 

arányban. 

 

A gyerekek fejlıdésével elképzelhetınek tartjuk, hogy késıbb nem heti 4 óratervi óra játékra 

lesz szükség, hanem ezekbıl az órákból valamennyi helyet adhat több mővészeti, illetve 

munkatevékenységnek. 

 

Általános elvárások 

 

A tanulókban alakuljon ki az alkotás iránti vágy. Legyenek képesek bekapcsolódni, részt 

venni az alkotási tevékenységben. 

 

Módszerek, technikák 

 

• Szabad festés különféle festékekkel.  

• Vizes, ragasztós alapon festés.  

• Asszociációs gyakorlatok. 

• Festékfolyatás, tussal kihúzás.  

• Belelátó gyakorlatok. 

• Festés versre, zenére, kötött témára. 

• Montázs-technikák.  

• Ragasztások. 

• Dramatikus megjelenítés, báb. 

• Formázás agyaggal, gyurmával. 

• Modellezés különféle alapanyagokból. 

• Mondókák, énekek, versek meghallgatása, megjelenítése. 
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Eszközök 

 

• A természet kincsei:  

− ágak 

− levelek 

− termések 

− kövek, stb. 

• Festékek:  

− tempera 

− ujjfesték 

− vízfesték 

− üvegfesték 

− textilfesték 

− ruhafesték 

− tus. 

• Papírok:  

− karton 

− rajzlap 

− selyempapír 

− A0-s papírok különféle színekben 

− újságpapír 

− színes papír. 

• Érdekes formájú üvegek, síküveg. 

• Textildarabok különféle színekben, minıségben, filc. 

• Ecsetek:  

− változó mérető és jellegő ecsetek 

− szivacsok 

− hengerek. 

• Agyag, különféle tulajdonságú gyurmák. 

• Dobozok, hurkapálca, különféle ragasztók, gombok. 

• Arcképek, fényképek. 
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• Mővészeti albumok, verseskötetek, mesekönyvek, cd-k, gyertyák, füstölık. 

• Audiovizuális eszközök. 

• Ritmushangszerek, zajkeltı tárgyak: 

− xilofon 

− metallofon 

− dobok 

− csıhangsor, stb. 

• Egyéb hangszerek: 

− gitár 

− furulya 

− hegedő, stb.
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V./2. 6. Érzelmi és szociális nevelés 

 
Elızmények  

 
A súlyosan halmozottan sérült gyermekek állapota számos probléma- és konfliktushelyzet 

forrása. Ezeknek egy részét tanulóink felismerik, megélik, de mivel e válságok kifejezése, 

megosztása és kezelése akadályokba ütközik, súlyos lelki terheket jelentenek számukra. Ilyen 

például a beszédképtelenség okozta meg nem értettség, a mozgássérülés következtében a 

mindennapokban való aktív részvétel hiánya, az ép testvérek közötti háttérbe szorulás, a 

természeti és tárgyi világgal való kapcsolattartás kudarca. Továbbá a fogyatékosságnak 

lehetnek olyan nem törvényszerő következményei, melyek bár a gyermekek megítélése 

szerint nem feltétlenül kellemetlenek, mégis káros hatással vannak a személyiség fejlıdésére. 

Pl.: túlzott féltés, óvás, kiszolgálás, babázás. 

 

Célok 

 

• Pozitív és reális énkép kialakulása a tanulók értelmi szintjének megfelelıen. 

• Érzelmek felismerése, tudatos megélése. 

• A tanulók nyitottá válása a környezetükben élık felé. 

• Akarják és tanulják meg érzelmeiket, akaratukat a legdifferenciáltabban, legérthetıbben 

kifejezni. 

• Mások megnyilvánulásainak értelmezése és tolerálása. 

• Vágyaik késleltetése, a várakozás képességének kialakulása, türelmessé válás. 

• Ugyanakkor legyenek képesek küzdeni egy-egy cél eléréséért. Ne adják fel hamar, 

legyenek kitartóak. 

 

Feladatok 

 

• Az önkifejezés lehetıségeinek megismertetése. 

• Az én-tudat fejlıdésének segítése (énkép kialakítása). 

• Lehetıség biztosítása a különféle élmények és érzelmek megélésére, kifejezésére. 

• Az élmények és a velük kapcsolatos érzelmek értelmezésében, kezelésében való 

segítségnyújtás. 
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• A gyerekek képessé tétele más emberek hangulatának, érzelmeinek felismerésére, és az 

arra való reagálásra (pl. együtt örülés, vigasztalás). 

• A motiváció erısítése. 

• Az együttmőködési készség fejlesztése. 

• A közösségi magatartás kialakítása (felnıtt-gyermek, gyermek-gyermek viszonylatban). 

• A helyes viselkedési formák megismertetése, elsajátíttatása. 

• Dramatikus technikák és a bábjáték alapjainak megtanítása. 

• A csoportos és az egyéni tevékenykedések arányának helyes megválasztása az életkor, a 

szociális érettség, a fogyatékosságok és a pillanatnyi szükségletek szempontjainak 

figyelembevételével és mérlegelésével. 

• A közösséghez való tartozás élményeinek közvetítése a csoportos foglalkozásokon 

keresztül, ezek pl.: 

- a közös éneklés, zenélés, játék öröme 

- a mások sikerének öröme 

- a „mindenki egyformán fontos” élménye 

- a „valamit közösen létrehozni” élménye 

- a kortársakkal való kapcsolat öröme. 

 

• Kétszemélyes helyzetekben  

- a „ most egyedül én vagyok a fontos” 

- a teljes elfogadottság 

- az osztatlan figyelem 

          élményének közvetítése. 

• Pozitív, reális énkép kialakítása a tanulók értelmi szintjének megfelelıen. 

• Döntési helyzetek teremtése, melyekben a tanulók szabadon választhatnak tevékenységek, 

játékok, ételek, stb. közül, valamint ezek biztosítása. 

• Reális és egységes, a tanulók állapotához, ugyanakkor életkorához is a lehetı legjobban 

igazodó elvárások kialakítása, megismertetése. 

• Kommunikációs eszközök és technikák biztosítása és alkalmazása. 
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Alapelvek 

 

• „ A lélek a legfontosabb testrész.” (Ancsel Éva) 

• Az érzelmi és szociális nevelés az egész napot átszövi. A közösségi szokásokat a nap 

folyamán valamennyi élethelyzetben szem elıtt kell tartani. 

• A pedagógusok minden megnyilvánulásukkal önkéntelenül is nevelnek, mintául 

szolgálnak. Erre tudatosan is törekedniük kell. 

• A gyermekek optimális érzelmi és szociális fejlıdéséhez szükségük van mind csoportos, 

mind kétszemélyes helyzetekre. 

• A gyermekek fejlıdésében különösen nagy szerepe van a feltétlen szeretet és elfogadás 

biztonságot adó érzésének. 

• Mindenfajta fejlesztésnek és tanulási szituációnak érzelmi bázison kell alapulnia. 

• Az érzelmek, indulatok megélését, kifejezését, ezeken keresztül pedig értelmezését és 

feloldását kell elısegíteni, nem pedig az elfojtását. 

• A szülıkkel való szoros együttmőködés (pl.: üzenı füzeten keresztül, személyes 

beszélgetések) elengedhetetlenül szükséges a tanuló teljesebb megismeréséhez, és a 

fejlesztés eredményességéhez. 
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Az érzelmi és szociális nevelés tartalmainak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 
 Szőkebb és tágabb 

környezet 
Reggeli kör Játék és szórakozás Mozgásnevelés Testi higiénia 

É
rz

el
m

i é
s 

sz
oc

iá
lis

 n
ev

el
és

 

• A család 
– a családtagok 

- felnıtt, gyerek 
- név 
- foglalkozás 

– családi szokások 
 
• Az iskola 

– csoporttársak 
– tanárok 

 
• Ünnepek 

– családi ünnep 
- születésnap 
- névnap 

– egyéb ünnep 
- Mikulás 
- karácsony 
- farsang 
– húsvét 
– anyák napja 
– gyermeknap 
– évnyitó 
– évzáró 
– ballagás 

• Köszönési formák, 
kapcsolatfelvétel 
(éneklés, szemkontaktus, 
simogatás, labdagurítás) 

• Kapcsolatok 
– felnıtt-gyerek 
– gyermek-gyermek 

• Nevek 
– saját 
– csoporttársak 
– felnıttek 
– család 

• Búcsúzás 
• Érzelmek kifejezése 
• Élmények felidézése, 

megosztása 
• A közösséghez való 

tartozás élménye 

• Társasjáték 
• Szerepjáték 
• Dramatizálás 
• Bábozás 
• Egyszerő 

játékszabályok pl.: 
– soron következés 
– valami, pl. labda 
körbeadása 
– kiszámoló-játék 

• A (közös) játék öröme 
• A (közös) alkotás 

öröme 
• A választás, a döntés 

öröme és 
következménye 

• Játékszabályok 
• Együttmőködés 

terapeutákkal, 
csoporttársakkal 

• Kitartás, küzdelem 
• Fáradtság, fájdalom 

kifejezése és elviselése 
• Önellátás feladatainak 

gyakorlása (gombolás, 
cipıhúzás stb.) 

• Kudarctőrı képesség 
fejlesztése 

• Napirend és napi rend-
szeresség elfogadása 

• A különbözı gondozási 
folyamatok elviselése 

• Együttmőködés, aktív 
részvétel 

• A testi szükségleteknek 
a környezet számára 
érthetı és elfogadható 
módon történı jelzése 

• A testi szükségletek 
késleltetése, várakozás – 
ha a helyzet úgy hozza 
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Általános elvárások 
 
Tudják elfogadni és alkalmazni a mindennapi életben az alapvetı közösségi normákat (pl.: 

köszönés alternatív formái, tiszta étkezés). Tudjanak alkalmazkodni a környezet elvárásaihoz, 

az értelmi- és mozgásállapot függvényében, egyéni elbírálás alapján. 

 

Módszerek (és tevékenységi, foglalkoztatási formák) 

• Beszélgetés 

• Dramatizálás:  

– Bábjáték 

– szerepjáték 

• Csoportos foglalkozások:  

– közös játék 

– éneklés-zenélés 

– tánc, ringatózás, mozgás zenére 

– közös alkotás 

– vizuális mővészetterápia 

– közösen átélt élmények 

– kirándulások 

– verses, mesés foglalkozások 

• Kétszemélyes helyzetek:  

– beszélgetések 

– páros játék  

– tánc, ringatózás, mozgás zenére 

 

Eszközök 

– üzenı füzet 

– bábok 

– jelmezek 

– játéktárgyak, társasjátékok  

– fejlesztı játékok 

– hangszerek 

– papírok, festékek, ecset, agyag 
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– gyurma 

– magnó, kazetták 

 

 

V./2. 7.  Mozgásfejlesztés - Mozgásnevelés 

 

A „Mozgásfejlesztés” fejlesztési terület és a „Mozgásnevelés” foglalkozás leírása együtt 

történik. 

 

Elızmények 

 

A központi idegrendszer sérülése okozhat különbözı fokú mozgáskorlátozottságot, melyet 

nemcsak az ép mozgásformák részleges vagy teljes hiánya jellemez, hanem a mozgásállapotot 

jelentısen befolyásolják a különbözı kóros tartási- és mozgásminták, valamint az idı 

folyamán kialakult deformitások, kontraktúrák is. Általában a nagymozgások mellett a 

kézfunkciók, a finommotoros tevékenységek is – különbözı mértékben – sérülnek. 

 

A mozgásnak kiemelt jelentısége van a gyermekek fejlıdésében, képességeik 

kibontakozásában. A mozgás nagymértékben segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alapját 

képezi a magasabb gondolkodási funkcióknak, a beszéd egyik feltétele, a beszédképtelen 

gyermekek esetében az alternatív kommunikációhoz is szükség van a mozgás valamilyen 

formájára. 

Az aktivitás, a tevékenykedés, az önállóság is összefüggésben vannak a mozgásos 

képességekkel. 

  

„Az élet elsı éveiben a fejlıdés egész folyamatát jelentısen meghatározza a mozgás ép, vagy 

megváltozott fejlıdés, a mozgásos akadályozottság okozta hátrányok következtében az ép 

fejlıdéstıl való egyre nagyobb elmaradás tapasztalható, különösen akkor, ha nem avatkozunk 

be kellı idıben.  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek többsége súlyos mozgászavarral is küzd, és 

gyakran az életkortól függetlenül a fejlıdés kezdeti (elemi) szintjét mutatják. Ha a fejlıdés 

elemi szintet mutat, figyelembe kell venni a fejlıdés korai szakaszának – pszichomotoros 

vagy szenzomotoros szakasz – legfontosabb jellegzetességét, a mozgásba ágyazottságot 
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(Csiky In Várkonyi 1997). A fogyatékos személy funkcióinak és képességeinek harmonikus 

alakulásához elengedhetetlen a mozgás, hiszen ellenkezı esetben a többi funkció sem tud 

optimálisan fejlıdni, s ezzel további nehézségek várnak a mozgásfejlıdésre is. A funkciók 

egymástól való kölcsönös függıségi viszonyaként kell tehát ezt a folyamatot elképzelni, 

melynek alappontjában a mozgás áll.  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek mozgásnevelésének elıfeltétele a megfelelı 

szenzoros ingerek felvétele, feldolgozása és integrálása (ld. érzékelés-észlelés fejlesztése), 

folyamata passzív, vezetett aktív illetve facilitált mozdulatok, mozgások formájában 

megvalósuló közös tevékenység.” (Márkus 2005, 150.) 

 

Célok 

 

A gyermekek adottságainak függvényében a lehetı legmagasabb szintő mozgásos önállóság 

elérése. 

 

Feladatok 

 

• A mozgásnevelés elsıdleges feladata: a motoros aktivitás csökkenése miatt kialakult 

szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult fejlıdési 

elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és 

facilitált mozgások kiváltásával. Optimális feltételek megteremtése a saját test 

megéléséhez (testkép, testséma, mozgáskoordináció). A spontán fejlıdés feltételeinek 

megteremtése a fiziológiás mozgássornak megfelelıen (kóros mozgásmintákat gátló 

kiinduló helyzetek megtalálása, megfelelı tér és idı biztosítása az aktív mozgások 

gyakorlásához a fejkontrolltól a felállásig). A mozgásnevelés összekapcsolása az 

érzékelés-észleléssel, a mindennapos tevékenységekhez szükséges mozgásokkal, a 

fejlesztı gondozással. (Márkus 2005, 151.) 

• A gyermekek pozitív mozgásélményhez juttatása sok játékkal, motiválással. 

• A mozgásra való képesség felismertetése, tudatosítása, a mozgás iránti igény felkeltése, 

erısítése. 

• Az elmaradt vagy károsodott tartási és mozgási funkciók fejlesztése, javítása. 

• A idegrendszer sérülése nyomán kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelızése, 

korrekciója és kompenzálása. 
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• A lehetı legnagyobb önállóság eléréséhez szükséges mozgásos és önellátási ismeretek 

megtanítása. 

• Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök viselésének, használatának szoktatása, 

tanítása. 

• Az ép fejlıdéshez – a lehetıségekhez képest – leginkább közelítı testi fejlıdés 

elısegítése. 

• Mozgásos tapasztalatokon keresztül a pszichomotoros és szenzomotoros képességek 

fejlesztése. 

 

Speciális feladatok 

 

A mozgásnevelés kiindulása: a pozicionálás (helyes és biztonságos testhelyzetek kialakítása), 

mert ennek jelentıs szerepe van az általános testi funkciók mőködésében (pl. légzés, 

emésztés, stb.), a következményes tünetek megelızésében (pl. decubitus, kontraktúrák, 

deformitások, stb.), és a mindennapos tevékenységek lehetı legönállóbb kivitelezésében. 

(Márkus 2005, 151.) 

 

A mozgásnevelı feladata a rehabilitációs és foglalkoztatási terapeutával közösen a gyermekek 

ültetésének, tanórán és egyéb foglalkozásokon történı pozicionálásának kialakítása. Annak 

meghatározása, hogy mennyi idıt tölthetnek egy bizonyos helyzetben, segédeszközben. 

Ha a gyermekek egyik végtagja sem alkalmas célirányos mutatásra, ceruzafogásra, akkor meg 

kell találni számukra a megfelelı segítı eszközt. 

A mozgásnevelı feladata az ültetés folyamatos felülbírálása, illetve szükség szerinti 

változtatása. 

 

A mozgásnevelés megvalósításához feltétlenül szükséges a terapeuta (konduktor, 

gyógytornász, szomatopedagógus) kreativitása és spontaneitása a mozgásnevelés optimális 

kínálatának megválasztásában, a fejlesztı tevékenység folyamatos értékelésében és 

korrekciójában. 
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Alapelvek 

 

• A mozgásfejlesztésnek a kiemelt célú mozgásnevelés foglalkozások mellett a gyerekek 

egész napi tevékenységébe integráltan kell folynia, tevékenységüket át kell szınie. 

• Szükséges, hogy a tanulóknak legalább a hét négy napján legyen mozgásnevelés 

foglalkozásuk. 

• Törekedni kell a fiziológiás mozgások lehetıségek szerinti helyes kivitelezésére, de 

elsıdleges szempont a mozgás – bármilyen, az egészséget nem veszélyeztetı módon 

történı – végrehajtása. 

• További alapelv a már megtanult legmagasabb szintő mozgásformák alkalmazása, 

megkövetelése – a végrehajtáshoz elegendı idıt, illetve segítı eszközt biztosítva. 

• A különbözı foglalkozásokon a gyermekek lehetıleg aktuális egészségi és 

mozgásállapotuknak megfelelı testhelyzetekben legyenek. 

• Játékosság elve. 

• A mozgásanyag összeállításánál, tanításánál figyelembe kell venni a mozgáskorlátozottság 

mellé társuló egyéb fogyatékosságokat, zavarokat, így az értelmi fogyatékosságot, az 

esetleges érzékelési-észlési zavarokat, stb. 

• A gyakorlatok tervezésénél szem elıtt tartjuk a következı szempontokat: 

− megfelelı tempóválasztás, 

− több ismétlés, 

− egyszerő feladatok. 

• A mozgásfunkciók gyakoroltatása, kiépítése csak apró lépésenként történhet. 

 

Fejlesztési feladatcsoportok 

 

• Izületek mobilizálása   

− Izületek minden irányú passzív kimozgatása 

− Kontraktúra oldása, reflexgátló testhelyzetek 

− Izületi mozgáshatárok növelése vezetett aktív és/vagy aktív mozgásokkal 

− Izületvédelem 
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− Manuálterápia 

• Izomlazítás, relaxáció 

− Átmozgatás, hintáztatás 

− Lazítási technikák 

− Svéd masszázs lazító fogásai 

− Zsályázás (fürdı, krém, pakolás) 

− Autogén tréning 

− Izomérzet kialakítása (feszítés-lazítás)  

• Izmok erısítése     

− Izmok nyújtása 

− Izometriás, innervációs  gyakorlatok 

− Szelektív izomerısítés diagnózisnak megfelelıen 

− Nyitott és zárt kinetikus láncban 

• Helyes légzéstechnika kialakítása    

− Légzıizmok, mellizmok lazítása, vibráció 

− Helyes testtartás 

− Optimális légzéstechnika 

− Vitálkapacitás növelése 

• Mozgásos önkontroll kialakítása    

− Alaphelyzetek pontos felvétele, egyszerő mozgások kivitelezése vizuális 

feedback, valamint  külsı kontroll segítségével 

• Mozgás-koordináció fejlesztése    

− Szenzoros ingerre adekvát válasz adása 

− Célzó gyakorlatok (szem - kéz , szem – láb koordináció kialakítása) 

− Fej és törzskontroll kialakítása 

− Járás közbeni együttmozgások 

• Fiziológiás mozgássor alaphelyzeteinek és mozgásanyagának elsajátítása  

− Alaphelyzetek elsajátítása, összekapcsolása mozgássorrá 

• Egyensúly fejlesztése   

− Billenések, hintázás, fordulás, testsúlyáthelyezés 

− Ayres terápia 
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• Kóros szinergizmusok megtörése (Bobath módszer) 

− Reflexgátló testhelyzetek kialakítása  

− Reflexgátló helyzetekbıl indított egyszerő gyakorlatok 

• Helyes testséma, térbeli orientáció, lateralitás, dominancia kialakítása 

• Helyes testtartás kialakítása  (ülésben, állásban)    

− A helyes tartás megéreztetése 

− Gerinctorna, tartáskorrigálás, scoliosis prevenció 

• Ritmus fejlesztése         

− Egyszerő mondókák, énekek összekötése mozgással 

− Ritmizált járás 

• Manipuláció fejlesztése  

− Felsı végtag passzív, aktív átmozgatása, masszázsa 

− Kéz izmainak erısítése 

− Szenzoros ingerek alkalmazása 

− Tapintásos feladatok végzése, a taktilis percepció fejlesztése 

− Fogás, megtartás, elengedés 

− Ujjak különválasztásának tanítása 

− Ceruzafogás lehetıségek szerinti kialakítása 

• Praktikus és önellátási feladatok 

• Mőtéti elıkészítés, utókezelés 

• Mozgásos játékok 

• Ergoterápia 

• Testi képességek fejlesztése 

• Gyógyászati segédeszközök elfogadtatása, szoktatása, használata  

• Subaqualis torna, gyógyúszás 

• Gyógypedagógiai lovaglás 

• TSMT 

• Thai babamasszázs 
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A mozgásfejlesztés tartalmainak megjelenése a különbözı foglalkozásokon 

Mozgásnevelés Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Testi higiénia 

Lásd a fenti „Fejlesztési 
feladatcsoportok”-nál  

• Kóros szinergizmusok 
megtörése, reflexgátló 
helyzetek kialakítása 

• Helyes testtartás 
kialakítása 

A fiziológiás mozgássor 
alaphelyzeteinek 
megfelelıen (testhelyzet 
felvétele, megtartása) 

– ennek egyik részeként a 
helyes ültetés megfelelı 
székben, kocsiban, szükség 
esetén gyógyászati és 
rehabilitációs segédeszközt 
használva 
(a megfelelı ültetéssel a 
térbeli orientáció és szem-
kéz koordináció fejlıdését, 
valamint a helyes rágást és 
nyelést is elısegítjük) 

• Manipuláció és 
finommotorika 
fejlesztése 
– kar nyújtása, célzott 
nyúlás 

– tárgyak megfogása, 
megtartása, 
elengedése 

– szem-kéz koordináció 
– tapintásos feladatok 
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Mozgásnevelés Szőkebb és tágabb 
környezet 

Reggeli kör Játék és szórakozás Testi higiénia 

Lásd a fenti „Fejlesztési 
feladatcsoportok”-nál  

• A szőkebb és tágabb 
környezet felfedezése 
közben a nagy- és 
finommozgások, az 
egyensúly, a térbeli 
orientáció, az álló-
képesség és a mozgásos 
önkontroll fejlesztése 

• Ritmusérzék fejlesztése 
– énekek, mondókák 
ritmusának 
mozgással, 
hangszerrel való 
egyszerő követése, 
kísérése 

• Különbözı 
testhelyzetekben végzett 
játéktevékenység 

• Helyzet- és 
helyváltoztatás 
fejlesztése 

• Egyensúly fejlesztése 
(pl. billenések, hintázás) 

• Mozgásos játékok 
elsajátítása 

• Mozgásos koordináció 
fejlesztése 

– utánzással 
– intendálásra 

• Önellátási feladatok (pl. 
étkezés, öltözködés, bili 
és WC használata, 
mosakodás) végzése a 
tanulók adottságaik 
szerinti aktív 
közremőködésével, 
önállóságával 

 • Gyógyászati 
segédeszközök 
elfogadtatása, 
szoktatása, használata 
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Dokumentáció 
 
A tanév elején részletes felmérés készül az iskolánkban használt felmérılapok kitöltésével. 

A felmérés alapján egyéni rehabilitációs tervet dolgozunk ki, mely a mozgásfejlesztés rövid és 

hosszú távú céljait és feladatait tartalmazza.  

 

Általános elvárások 

 

Aktív részvétel a foglalkozásokon a tanulók egyéni képességeinek függvényében. 

A tanulók legyenek képesek: 

− adottságaik szerinti tudatos izomlazításra, 

− a passzív kimozgatások elviselésére, 

− azon aktív mozgásoknak, amelyekre képesek (felszólításra történı) 

kivitelezésére, 

− együttmőködésre a mozgásnevelıvel. 

 

Módszerek 

 

• A fizioterápia módszerei 

• A komplex mozgásterápia módszerei 

• Adaptált testnevelési mozgásanyag és játékok 

• Továbbá: 

− passzív segítségnyújtás 

− aktív mozgáskiváltás 

− bemutatás 

− folyamatos szóbeli irányítás 

− gyakorlás 

− korrigálás 

− motiválás 

− játékosság 

− differenciálás 

− igazi/valós tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés 

 

Foglalkoztatási formák: 
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− egyéni foglalkozás 

− csoportos, differenciált foglalkozás 

 

Eszközök 

Az általános tornatermi felszerelés mellett:  

− állítógép 

− babzsák 

− bokasúlyzó 

− egyensúlyozó eszközök (pl. egyensúlyozó deszka, félhenger) 

− gomboló, főzı modell 

− gumiasztal 

− gumikötél 

− gurulózsámoly 

− bordásfal 

− hinta 

− gördeszkák 

− hálós hintaágy 

− hengerek (különbözı méretben) 

− járókorlát, járókötél 

− kézügyességet fejlesztı speciális játékok 

− lépcsı, lejtı, létra 

− labdák (különbözı mérető, anyagú, fogású, keménységő, súlyú labdák, Bobath-

labdák) 

− léggömb 

− masszázsgép 

− párnák (ék, henger – különbözı méretben) 

− fokosszék, priccs, zsámolyok 

− terápiás háromkerekő kerékpár 

− tornabot 

− tükör 

Továbbá egyéb használati és játéktárgyak, amelyekkel a gyermekek kapcsolatba kerülnek. 

Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök, pl.: 
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− kéz- és lábsínek 

− járógépek, járóbotok 

− adaptált járókeretek 

− kerekesszékek. 

 

 

V./2.  8.  Fejlesztı gondozás és önkiszolgálásra nevelés  

 
„A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottsága miatt az önálló életvitel 

korlátozott, egész életükön át külsı személyek segítségét igénylik. A gyógypedagógiai 

megsegítésnek ki kell terjednie az alapvetı biológiai, létfenntartó szükségletek kielégítésére, a 

nevelés, oktatás fejlesztés céljai, feladatai és tartalmai közé fel kell venni a mindennapos 

tevékenységek részterületeit. 

A megfelelıen és személyre szabottan szervezett mindennapos tevékenységek mindamellett, 

hogy biztonságérzetet adnak, sok tanulási lehetıséget biztosítanak a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos emberek számára. Az ápolás-gondozás tevékenységeit naponta többször el kell 

végezni, és sok idıt vesznek igénybe. Ilyenkor közvetlen testi kontaktusba kerülünk a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személlyel, kommunikálunk egymással, szenzoros ingereket 

közvetítünk számukra. 

A mindennapos tevékenységekben az önellátás szintjének emelése a cél, ennek 

megvalósításában a fejlesztı gondozás hatásai játszanak jelentıs szerepet. Ilyenkor ugyanis a 

fogyatékos személy élményhorizontját fokozatosan tágítjuk, stabilizáljuk szociális 

kapcsolatait, a mindennapos események megfelelı kis lépésekre bontásával és strukturálásával 

lehetıvé tesszük számára a szituációhoz kapcsolt tevékenységtanulást és gyakorlást. 

A fejlesztı gondozás megvalósítása során érdemes szem elıtt tartani a strukturált foglalkoztató 

terápia elméleti és gyakorlati ismereteit.” (Márkus 2005, 147.) 

Az ide tartozó tevékenységek túlnyomórészt a napközis foglalkozáson valósulnak meg, 

elsısorban a „Testi higiénia”, „Ebéd” és „Uzsonna” foglalkozások részei de valójában 

átszövik a teljes iskolai tevékenységet. 

Elızmények 

 
A mozgásukban súlyosan akadályozott emberek testi szükségleteinek kielégítése és jó 

közérzetük biztosítása sok idıt vesz igénybe. Ezeket a szituációkat tovább nehezíti az értelmi 

funkciók és a beszéd sérülése. A súlyosan és halmozottan sérült emberek is átélik 
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kiszolgáltatottságukat létük legalapvetıbb történéseivel és a mások által végzett gondozással 

szemben. Programunkban ezért a gondozási feladatok nem csupán mellékesen elvégzendı 

tevékenységek, hanem külön foglalkozásként is megjelennek, még akkor is, ha a mozgás olyan 

súlyosan sérült, hogy az önkiszolgálás még távoli célként sem tőzhetı ki. 

 

Cél 

 
A tanulók lehessenek aktív részesei saját életük legalapvetıbb történéseinek, testi 

szükségleteik kielégítésében is. 

 

 

Feladatok 

 
• Az érzékelés-észlelés fejlesztése: a saját testtel kapcsolatos ingerek felismerésének és 

értelmezésének elısegítése (pl.: éhség, szomjúság, jóllakottság, széklet-, vizeletürítés, 

hımérséklet). 

• A kommunikáció fejlesztése: a tanulók képessé tétele arra, hogy ha felismerik testi 

szükségleteiket, azokat a környezetük számára a legérthetıbben és a 

legdifferenciáltabban tudják kifejezni. 

• A mozgás fejlesztése: a lehetı legnagyobb mértékő mozgási képesség kialakításával a 

lehetı legnagyobb önállóság, illetve részvétel biztosítása. 

Ezek tanulóink esetében többnyire részmozzanatok, pl. öltöztetés közben a kar nyújtása 

– hajlítása; étkezés közben az ajkakkal a falat lehúzása a kanálról. 

• A kognitív funkciók fejlesztése:  

− A figyelem fejlesztésével a gondozási feladatok figyelemmel kisérésének, az 

aktív részvétel alapjának megteremtése. 

− Az emlékezet fejlesztésével a gondozási feladatok mozzanatai sorrendjének, az 

azokhoz kapcsolódó eszközöknek, a napirendhez való kapcsolódásuknak 

rögzítése; mindezeken keresztül az aktív részvétel elısegítése. 

− Az ok-okozati összefüggések megismertetésével a testi szükségletek és az 

azokat kielégítı tevékenységek, illetve ezek összetevıi jobb megértésének 

segítése.  

• A tanulók és a személyzet mindennapjait egyaránt megkönnyítı eszközök biztosítása. 
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Speciális feladatok 

 
A mozgásnevelı és az osztályban dolgozó pedagógus feladata, a rehabilitációs és 

foglakoztatási terapeutával közösen, a gyermekek étkezéshez való pozicionálásának 

kialakítása, továbbá a lehetséges önkiszolgálási tevékenységekhez kapcsolódó eszközigény 

felmérése. 

A kommunikációs szakember az osztályban dolgozó pedagógussal közösen méri fel és 

fejleszti azt a kifejezés-repertoárt, amellyel a gyermekek – adottságaik függvényében – 

képesek jelezni igényeiket, szükségleteiket. 

 

Alapelvek 

 
• A gondozási feladatok elvégzésének idejét és módját befolyásolják a családban már 

kialakult szokások, a tanulók értelmi és mozgásos lehetıségei. 

• A napirend kialakításánál figyelembe kell venni a gondozási és önkiszolgálási feladatok 

optimális idejét és idıtartamát. 

• A gondozási és önkiszolgálási feladatok – terápiás – végzése fontos, ám idıigényessége 

miatt óvakodni kell attól, hogy a tanulók életének egyedüli központi kérdésévé váljon. A 

súlyosan-halmozottan sérült tanulóknak sem csak testi szükségleteik vannak, ık is igénylik 

a kommunikációt, a személyes kapcsolatokat, a játékot, a tapasztalatok és ismeretek 

szerzését, mint ép társaik (illetve amennyiben nem, úgy ezen igények kialakításán 

fáradozni kell). 

 





 118 

A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény, eszközök 
 

Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

Bazális ápolás, higiénia 
 
• Dialógus, 

egzisztenciális 
alapgondozás 

     Elıjelzés 
 
 
 
 
 
 
 
• Emocionalitás és 

szenzibilitás a 
gondozásban 

 
 
 

•  
• Gondozás kommunikációs szituáció, szóval 

kísért cselekvés 
• Megélni, reagálni 
• Testi érintést elfogadni 
• Ápoló kezet eszköztıl megkülönböztetni 
• Biztonságot, jó érzést közvetíteni, melegíteni 
• Szükséges forgatásokat, emeléseket 

félelemmentesen végezni 
• Szenzibilitás elfogadása a genitáliáknál 
• Tükröt használni 

 
• Közelség és distancia 
• Testrészeket, gondozást tudatosítani: nyomás, 

fájdalom, hıérzést közölni 
• Minden megnyilvánulást visszajelezni 
• Észrevenni, ha valami megváltozik, és 
• Tudatosan változtatni: beszédhang, 

testhelyzet, fény? 
 

•  gondozásban való aktív 
részvétel 

• Gondozás tudatos 
megélése 

• Változások megélése és 
visszajelzése 

• tisztálkodási eszközök 
• rögzített és speciálisan 

kialakított tisztálkodási 
eszközök 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

Étkezés 

• Éhséget és 
szomjúságot más 
érzésektıl elkülönítve 
észrevenni 

 
 
 
 
 
 
 
• Alapkészségek 
 
 
 
 
 
• Etetést elfogadni 
 
 
• Ételeket ismerni 
 
 
 
• Kedvenc és nem 

szeretett ételeket 
ismerni 

• szükségletek jelzése 

• Megkülönböztetni, jóllakást szomjoltást 
tudatosítani, jelezni 

• Széklet és vizelet szükséglet tudatosítása, 
összefüggés az étkezéssel 

• Szükségletet jelezni 
• Étkezés saját ritmusa, mennyisége, 

idızítése 
• Jó és rossz érzéseket evés után felismerni 

 
• Szívni, harapni, rágni, nyelni tanulni 
• Száj és szájüreg szenzibilizálása 
• Lazítások, szájzár 
• Inni különféle edényekbıl 
• Megfelelı testtartás 

 
• Segédeszközök 
• Együttmőködés 
 
• Külsı, íz és tapintás szerint 
• Ehetıt és ehetetlent megkülönböztetni 
• Elıkészítést és elkészítést megismerni 

 
• Az ízek sokoldalúságát megismerni 
• Ismeretlent próbálni 
• Jeleket találni és alkalmazni 
• Személyes ízlést közölni 

• a kéz sérülésétıl 
függıen aktív részvétel 

• aktív részvétel az 
evésterápiában 

• lehetıség szerint tiszta 
étkezés 

•  speciális szék, asztal 
• speciális tányér 
• csúszásgátló alátét 
• kivágott pohár, kifelé 

hajló peremmel 
• kétfülő pohár  
• csırös pohár  
• szívószál 
• speciális evıeszközök 
• speciális nyéllel ellátott 

evıeszközök 
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Témakörök Fejlesztési feladatok 
Tervezhetı kimeneti 

teljesítmény (Speciális) eszközök 

• Étkezés társaságban 
 

- ivás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- darabos étel fogyasztása 

 

- folyékony étel 
fogyasztása 

• Viselkedés asztalnál (csukott száj, csend, 
szalvéta – elıke, letörlés 

• a pohárra való ráfogás,  
• szájhoz emelése,  
• megtartása 
• ivás közben az ajkak poháron való tartása 
• a szilárd étel szájhoz  
• emelése, száj-kéz  
• koordináció 
• a kanálról az étel ajakkal történı lehúzása 
• a falat nyelvvel való továbbítása 
• rágás 
• nyelés közben az ajkak zárása 
• tiszta étkezésre való törekvés  
• Speciális evıeszköz használata 

• nyelés közben az ajkak zárása 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

• Öltözködés 

 

- Öltözködés-vetkızés 
- Öltöztetni – vetkıztetni, 

megismerni, elfogadni 
 
- Helyes öltözködés 

(idıjárás szerint) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• a ruhadarabok felismerése, mit hova veszünk 

fel 
• saját ruhadarabok felismerése 
• az évszaknak megfelelı ruházat kiválasztása 
• testtudat 
• a „fázom”, a „melegem van” szükségletek 

felismerése 
• aktív részvétel a vetkızésben, öltözésben: 

felszólításra vagy anélkül végtagok, testrészek 
emelése, nyújtása, hajlítása, ellazítása – az 
öltözés-vetkızés megkönnyítésére 

• Kiszolgáltatottság és egyéni kívánságok: 
tudatosítani, jelezni 

• Védettséget és biztonságot nyújtani, hogy 
együttmőködjön 

• Fordulás, fejtartás reflexek ellen 
• Öltözés: önkifejezés, fejleszteni 
• Felismerni hideg-meleg idıt 
• Napszemüveg, esıvédık 
• Különbözı eseményekre öltözni 
• Öltözetet felismerni, keresni 
• Vásárolni segítséggel 

 

• saját ruhadarabok 
felismerése 

• aktív részvétel a 
lehetıségekhez mérten 

 

 

• saját ruházat 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

- cipı le- és felvétele 

 

• a kifőzött, meglazított cipı levétele 
• a cipı kifőzése, meglazítása 
• a cipı felvételénél aktív részvétel, a cipı 

megfogása 
• a kifőzött, meglazított cipı levételének más 

módjai pl.: lerúgása a másik lábbal 
• a cipı felhúzását segítı lábtartás 

felvétele 
• saját cipı felismerése  
• évszakhoz tartozó lábbelik felismerése 

 •  

 

• Szobatisztaságra 
nevelés 

 

• együttmőködés pelenkázás közben 
• szükségletek jelzése 
• megfelelı testhelyzet felvétele és megtartása 

bilin vagy WC-n 
• WC-papír használata 
• WC-lehúzók, nyomógombok ismerete, 

használata 
• a kézmosás szükségességének felismerése 

 

• szükségletek idıben 
történı vagy utólagos 
jelzése 

a szükségletek kultúrált 
elvégzése, vagy abban való 
együttmőködés a segítıvel  

• pelenka 
• bili 
• WC 
• szoba-WC 
• gyerekülıke 
• speciális WC-ülıke 
• dobogó, lábtartó 

kapaszkodók  
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

• Testápolás 

- kézmosás 
- mosakodás 
- fürdés 
- zuhanyozás 
- hajmosás 
- törülközés 
- fésülködés 
- körömvágás 
- testápoló krémek 

használata 
- menstruáció 

• a testápolás szükségességének és céljának 
• megértése  
• a testápolás módjainak és mozzanatainak 

ismerete és tolerálása 
• a szükséges eszközök és használatuk ismerete 
• testtudat 
• az egyes testápolási módok mozzanatainak 

sorrendjére való emlékezés 
• a lehetıségekhez mért aktív közremőködés 

pl.: felszólításra testrészek mozgatása, 
eszközök megfogása, használata 

• Érzéki benyomásokat győjteni 
• Berendezést ismerni 
• Passzívan megélni, félelem nélkül 
• Víz, szappan, emelık, kendık 
• Sorrend, rituálé 
• Különbözı ápolószerek 
• Nyugalom, ellazulás, hı 
• Menstruációt megélni, tudatosítani, gondozás 

•  testápolásban való 
aktív részvétel 

• a testápolás 
eszközeinek és azok 
rendeltetésének ismerete 

• (speciális) mosdó, kád, 
zuhanyfülke, 
csaptelepek 

• tisztálkodási eszközök 
• rögzített és speciálisan 

kialakított tisztálkodási 
eszközök 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti 
teljesítmény 

(Speciális) eszközök 

• Egészségügyi 
szokások 

- orrfúvás, orrtörlés 
 

 

- tüsszentésnél, 
köhögésnél  

 

- lábtörlés 
 
 
 
• Egészségügyi és 

terápiás ellátás 

 

• szükségletek felismerése és jelzése 
• orr kifújása 
• zsebkendı használata 
• a száj eltakarása a lehetıség szerinti módokon 

( kézzel, karral, stb.) 
• a fej elfordítása, lehajtása 
 
• szükségességének megértése 
• használata (járóképesség esetén) 
 
 
• Orvosságok és segédeszközök haszna, 

elfogadása, jó segítség 
• Orvosi vizsgálatoktól nem félni, 

együttmőködni 
• Emelıket elfogadni 
 
 

  

• a tisztasági 
rendszabályok ismerete 
és betartása a 
lehetıségekhez mérten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• az egészségügyi ellátás 

elfogadása 
• szükségességének 

megértése 
• együttmőködés 
 
 

 

• zsebkendı 

 

 

 

 

• lábtörlı 

Módszerek: 
-  bemutatás                             -  gyakoroltatás 
-  terápia                                  -  cselekedtetés 
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V./3.  Foglalkozások 

 
V./3. 1. Szőkebb és tágabb környezet 

 
Célok 
 
• A tanulók érdeklıdésének kialakulása szőkebb és tágabb környezetük szereplıi, tárgyai, 

jelenségei iránt. 

• Egyénileg eltérı képességeik függvényében a természeti, tárgyi és személyi 

környezetükrıl szerzett élményeik megélése, értelmezése, elraktározása. 

• A tanulók saját életükben történı minél aktívabb részvételének kialakulása. 

• Az egymással és a nevelıkkel való állandó kommunikáció kialakulása. 

• A természeti környezet szépségeinek felismerése. 

 

 

Feladatok 

 

A szőkebb és tágabb környezet személyeinek, tárgyainak, jelenségeinek megismertetése a 

tanulókkal, a mindennapi életük apró tapasztalatszerzéseinek irányítása és folyamatos 

tudatosítása által. 

 

Alapelvek 

 

• A természeti, társadalmi és tárgyi környezet jelenségei, tárgyai, szereplıi minden gyermek 

számára megismerhetık valamilyen szinten. 
• A mozgás- és cselekvıképesség súlyos korlátozottsága következtében elmaradt 

tapasztalatokat elsısorban konkrét, valódi élményeken keresztül pótoljuk. Ezekre fıleg a 

hetenkénti, három „Szőkebb és tágabb környezet” foglalkozást magukban foglaló 

kirándulások nyújtanak alkalmat. 

• A „Szőkebb és tágabb környezet” és a „Játék és szórakozás” foglalkozások anyaga 

sokszor jól kapcsolható egymáshoz, kölcsönösen épülhetnek egymásra, ezért szükséges az 

ezen foglalkozásokat tartó tanárok közös részvétele a tervezésben, valamint a folyamatos 

konzultáció. 
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• Sok játék a hetente egy délelıtt lévı kirándulásukon közösen szerzett élményekbıl, 

tapasztalatokból táplálkozik, azok újraéléséhez, feldolgozásához, elmélyítéséhez segít 

hozzá. Ezért szükségesnek tartjuk a kirándulásokon a délelıttös és a napközis tanár 

részvételét is. Ez csoportbontásban oldható meg  

• A kirándulásokon a gyermekek helyváltoztatásának, figyelmének, aktív részvételének és 

egyéni tapasztalatszerzésének szükséges segítése miatt a gyermekek számával megegyezı 

felnıtt jelenléte az optimális. 
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A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény 
 

Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

 
• A család 

– családtagok és neveik 
– családi szerepek és szokások 
– a lakás helyiségei és berendezési tárgyai 
(szoba, konyha, fürdı) 

 
 
• Az iskola 

– az iskola helyiségei és berendezési 
tárgyai (csoportszoba, ebédlı, mosdó, 
folyosó, lift) 
– csoporttársak és neveik 
– tanárok és neveik 

 
 
 
 
• Zugok, individuális szükségletek 
 

 
 
• A családtagok és neveik megismertetése 
 
• A lakás helyiségeinek és bútorainak meg-

ismertetése 
• Család, fogadott család 
 
 
• Az iskola helyiségeinek bemutatása, 

berendezési tárgyainak megismertetése 
• Csoporttársak és tanárok nevének 

megismertetése 
• Internátus 
• Osztály 
• Lakóközösség megkülönböztetése 
• Saját szükséglet felismerése 
 
• Ahová visszavonulhatok 
• Térmegosztás 
• Barlang, láda, nyugvósarok sátorral, 

fénnyel, vízágy 
 

 
 
• Tudják a saját és családtagjaik nevét 
• Értsék, hogy ki tartozik a családba 
• Ismerjék fel a lakás helyiségeit és 

bútordarabjait 
 
 
 
• Ismerjék fel a csoport-terem berendezési 

tárgyait 
• Vegyenek részt csoportosítási 

feladatokban 
• Tudják a csoporttársaik és tanáraik nevét 
 
 
 
 
• Tudják jelezni életterük 

megváltoztatásának igényét 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Évszakok 
– Az ısz legjellemzıbb jegyei: 

- idıjárás 
- öltözködés 
- növények 
- állatok 

– A tél legjellemzıbb jegyei: 
- idıjárás 
- öltözködés 
- növények 
- állatok 

– A tavasz legjellemzıbb jegyei: 
- idıjárás 
- öltözködés 
- növények 
- állatok 

– A nyár legjellemzıbb jegyei: 
- idıjárás 
- öltözködés 
- növények 
- állatok 

• Az iskola környéke 
– utcák, üzletek az iskola környékén 

• Közlekedési eszközök 
– legismertebb közlekedési eszközök  

      (autó, autóbusz, vonat, HÉV, hajó) 
– a közlekedés zajai 

• Testünk 
- – a fıbb testrészek nevei 

• Az évszakok 
 legjellemzıbb jegyeinek bemutatása 

• Az idıjárás megragadható jelenségeinek 
megismertetése 

• Ruhadarabok és neveinek megismertetése 
• Gyakran fogyasztott gyümölcsök és 

zöldségek bemutatása, neveik 
megismertetése 

• Hideg-meleg bemutatása és 
megismertetése 

• Édes-keserő, savanyú-sós megismertetése 
• Az utca, az üzletek bemutatása 
 
• A közlekedés és közlekedési eszközök 

bemutatása 
 
• A közlekedés zajainak megfigyeltetése 

• Ismerjék fel az esıt, napsütést, és havat 
 
 
 
• Ismerjék fel és tudják a ruhadarabok 

nevét 
• Ismerjék fel és tudják a gyakran 

fogyasztott zöldségek és gyümölcsök 
nevét 

• Tudjanak különbséget tenni hideg és 
meleg között 

• Tudjanak különbséget tenni édes, keserő, 
savanyú és sós között 

• Vegyenek részt a látottak 
megbeszélésében 

• Ismerjék fel a legismertebb közlekedési 
eszközöket 

 
• Ismerjék fel az utca zajait 
 
• Ismerjék a fej, has, hát, láb, kéz fogalmát 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Állatok 
– a háziállatok legjellemzıbb jegyei ( cica, 
kutya) 
– vadon élı állatok legjellemzıbb jegyei 

    (medve, madár) 
– állatok hangjai 

• Színek 
– piros, kék, zöld, sárga, barna, fehér 

 
• Idıbeli tájékozódás 

– napirend 
– napszakok (reggel, dél, este, délelıtt, 
délután) 

• Térbeli tájékozódás 
– le-fel 
– fölé- alá –mellé 
 

• Élelmiszereket ismerni,  
– szag íz, kinézés, ehetı – nem ehetı 
 
• Kézzel – eszközzel feldolgozni 
 
 
• Változásokat megismerni 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• A négy alapszín megismertetése  
 
 
• A napirenden keresztül  a napszakok 

megismertetése 
 
 
• A fel-le, fölé-alá-mellé fogalmak  
 
 
• Megkülönböztetni  
• Kipróbálni 
• Puha, kemény 
• Édes, savanyú, sós, keserő 
• Héj, mag, hús 
• Érett, éretlen 
• Nyers, fıtt 
• Dagad, apad, levet ereszt 
• Reszelés, vagdalás 
• Szag 
• Gyúrás, nyújtás 
• Formálás 
• Hámozás, kimagozás, keverés stb. 
 

 
• Ismerjék fel a tanult állatokat 
 
 
 
 
 
• Tudják egyeztetni a tanult színeket, 

megnevezésre ismerjék fel a négy 
alapszínt 

• Ismerjék fel a nappalt és estét 
 
 
 
• „Tedd a …!” felszólítással tudják a 

legegyszerőbb téri viszonyokat létrehozni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

• Ünnepek 
–     születésnap 
– névnap 
–  jeles napokhoz, néphagyományokhoz 

kapcsolódó ünnepek 
–     Mikulás 
–    karácsony 
–     farsang 
–     húsvét 
–     anyák napja 
–     gyermeknap 
–     tanévnyitó –záró 
– ballagás 
– társadalmi ünnepek Pl márc.15. 

 
• Az ünnepek hangulatának érzékeltetése 
• „Mit ünneplünk?” 
• Az ünnepek kellékei 

• Vegyenek részt az ünnepi készülıdésben 
és az ünnepen 

• Értsék, hogy különleges nap az ünnep 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

A világ megismerése 
• 3 dimenziós tér 
 
• Fogalmak tevékenységek 
 
 
 
 
 
• Mennyiség elemei 
 
 
 
• Forma, mint tulajdonság 
 
 
• Nagyság, vastagság, szín, szag, íz, 

felület, hı, hangzás, több tulajdonság, 
győjt ıfogalmak, mennyiséggel dolgozni 

 
 
 

 

• Különbözı nagyságot megismerni 
• Mászás, bebújás, bedugás stb. 

 
• Tele, üres 
• Tölteni, telerakni, fele 
• Kiüríteni 
• Kicsi nagy, túl … 
• Sok-kevés hely 

  
• Összerakni, elvenni 
• Tárgyak közös tulajdonságai 
• Rendezés 

 
• Kerek-szögletes 
• Azonosítás, megkülönböztetés, rendezés 
 
• Mindenhez fogalom, jel, szimbólum 
• Ugyanannyi, több, kevesebb 
• Növelni, csökkenteni 
• Legtöbb, legkevesebb 
• Egy az egyhez rendezni stb. 
 

 

• Ismerjék a mennyiség- tér és 
formaismereti alapfogalmakat, és tudjanak 
abban értelemszerően tevékenykedni 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

 
• Hosszúsággal dolgozni 
• Felületekkel dolgozni 
• Súllyal dolgozni 
• Idıt megismerni 

 

 
• Összehasonlítani, rövid – hosszú 
• Négyzet, háromszög 
• Keskeny-széles 
• Megélni, könnyő-nehéz 
• Kezdet-vég, tartalom, jelek (csengı) 
• Most, mindjárt, késıbb 
• Elıször, azután végén,  
• Pontosan ma-tegnap 
• Évszakok, napok, napszakok stb. 
• Rendszeresen visszatérıek, óra 
• Események lefolyása, idıbeli tájékozódás 
 

 

 

Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

A természet megismerése 
 

• Fölfigyelni  
• Természetes anyagok 
• Növények és állatok 
 
 
• Életjelek, élılények 
 
 
 
 
• Állatok és növények haszna 

 
• Minden érzékkel 
• Játék szabadban 
• Növekedés, virágzás, hervadás 

megfigyelés 
• Állatok megfigyelés 

 
• Éhség, szomorúság, vidámság, fájdalom 
• Érzelmeket tudatosítani 
• Állatok, növények 
 
• Étkezés, ruházkodás stb. 

 

• A környezetünkben élı élılények 
megismerése 

 
 
 
 
 
• Életfolyamatok, szükségletek 

megismerése 
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• Élet – évszak - ciklus 
 
 
 
 
• Víz tulajdonságai 
 
 
• Tőz és hı 
 

 
• Elmúlás 
• Erdı élettér, gazdaság, folyó 
• Idıjárást évszakok szerint megélni 

 
 

• Fızni 
• Elpárolgás 
• Fagy, olvadás, öntözés 
 

• veszélyek 

 
• Az élılények életciklusai, változások 

 
 
 
 

• A természeti környezet elemeinek, 
tulajdonságainak, változásainak 
megismerése, felfigyelés a 
veszélyekre  

 
 

Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

A technika megismerése 
 
• Technikai szerkezeteket megismerni 
 
 
      
 

– Kapcsoló 
– WC 
– Zár, kilincs 
– Csengı 
– Mágnes, távirányítók, kávéfızı stb. 

 

• A közvetlen környezet technikai 
eszközeinek ismerete, egyszerőbbek 
használata 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

Nyilvánosság 
• Megélni, hogy része a társadalmi 

környezetnek (iskola, otthon) 
 
 
 
 
• A társasági életformákat ismerni 

(hivatalok, sport, egyházközség, stb.) 
 
 
 
Együttlakás 
• Az együttélés különféle formáit ismerni 
 
 
 
Partner-viszony 
• Személyes viszonyok, odafordulás, 

érezni, hogy megszólítják és bevonják, 
barátságot pozitívan megélni 

 
 
 
 

 

• Megkülönböztetni 
• Megszólítani 
• Gesztusokkal meghívni 
• üdvözölni 
• Szünetet tudatosítani 

 
 

• Megkülönböztetni embereket: 
embereket, intézményeket, részt 
venni különféle lehetıségeken/ 
rendezvényeken 

 
 
 

• Szülı – gyermek 
• Ház, lakóközösség 
• Együtt élı párok 
 
 
•  bazális kommunikáció 
• Ének 
• Ujj-játékok 
• Segíteni és erısíteni egymást 
 

 

• A többi emberhez való adekvát 
viszonyulás 

 
 
 
 
 
• Különféle helyszínek és a hozzájuk 

tartozó tevékenységek összekapcsolása 
 
 
 
 
 
• A társas együttélés formái, megfelelı 

viszonyulás  
 
 
 
 
• A bazális kommunikáció megélése, aktív 

részvétel abban 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

„Én” 
 
• Én vagyok én: élni az érzékszervekkel, 

velük tanulni 
 
 
 
• Testsémát kialakítani, testi funkciókat 

észrevenni és tudatosítani 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Saját érzéseket észlelni, 

megkülönböztetni, adekvát magatartást 
tanulni 

 
• Önmagát és másokat értékelni, tisztelni 
 
 
 

• Minden érzékszervvel érzékelni, 
viscerális, hı- és mozgástapasztalatok 
is 

• Testrészeket ismerni, funkcióval 
összekötni 

 
• Nyújtani, húzni, nyomni 
• Kopogtató masszázs 
• Hintáztatni, lengeni 
• Billegni, forgatni 
• Támasztani, felegyenesíteni, felhúzni 
• Csúszni-mászni 
• Saját magát megtapogatni 
• Dörzsölni, vakarni 
• Tükörképet felismerni 

 
• Undor, izgalom, bosszúság, félelem, 

öröm, meglepetés, harag, düh, élvezet 
 
 

• Nem megbántani, fájdalmat okozni 
• Emberekkel, állatokkal, növényekkel 

óvatosan bánni 
 

• Saját test, testrészek, érzékszervek 
ismerete, érzetek megélése 

 
 
 
 

• Az én és a tér összekapcsolása 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Idıt megélni, fogalmakat megismerni 
 
 
 
 
 
 
•  „Az öregedés folyamata 
 
 
 
 
Én és mások 
• Egyedül lenni másokkal 
 
 
• Együttélés szabályai 
 
 
 
 
 
Szexualitás 
• Megélni, érzéki benyomásokat 

megismerni 
• Nemiség 
 

• Idıszakok 
• Most – késıbb – mindjárt 
• Azonnal, mindig 
• Tegnap – ma – holnap 
• Óra, terminusok 
 
• Változásokat észrevenni 
• Születésnap 
• Csecsemı – gyermek – felnıtt – idıs 
• Halál 

 
• A személyiség egyedi-egyszerisége 
• Önmagát másokkal szemben 

képviselni  
 
• Feladatok, rituálék, szabályok  
• Jogok és kötelességek 
• Udvariassági formák 
• Bocsánatot kérni 
• Más véleményt elfogadni 

 
 

• A test jelzéseit észrevenni, 
tudatosítani (kellemes, kellemetlen) 

• Reakciókat megismerni, testi 
funkciókról tudni 

• Férfi és nı különbsége 
 

• Az én és az idı összekapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Az én és a többi ember viszonyának 

megélése 
 
 
• Szabályok megismerése, alkalmazkodás 

azokhoz 
 
 
 
 
 
• Szexuális érzések megélése, elfogadása, 

kezelése 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

Az „élet értelmével” foglalkozni 
• Az élet nehézségei és a fogyatékosság 

problémái 
 
 
• Légzés 
 
 
 
• Bizalom, védettség 
 
 
 
 
 
 
• Énkép 
 
 
 
 
 
• Saját korlátokat ismerni 
 
 

 

• Segítséggel lélegezni (simítás – 
nyomás) 

• Szabadon lélegezni különbözı 
testtartásokban 

• A légzés hangjait felerısíteni 
• Partner-légzés: hát – háttal, hát - 

hassal  
 

• Megélni, megnyugodni, jó 
légzésritmusba kerülni 

• Rábízni magát valakire  
• Testi kontaktust megélni 
• Zavarmentes sarok, kunyhó, sötét, 

vízágy, szívritmus-zene 
 

• Tudatosítani, milyen vagyok én 
• Szükségletet és kívánságot felismerni 

és közölni 
• Mások állapotát felismerni 

 
 

 
• Tudni róla, mik a korlátaim 
• Megoldást keresni 
• Frusztrációt feldolgozni 

 

• Saját életfolyamatokat megélni, kezelni 
 
 
• A kiszolgáltatottságot megélni, helyesen 

kezelni 
 
 
 
• Mások támogatását kérni, elfogadni, 

pozitívan értékelni 
 
 
 
 
 
• Saját életfolyamatokat megélni, kezelni 
 
 
 
 
 
 
• A kiszolgáltatottságot megélni, helyesen 

kezelni 
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Tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Emberi kapcsolatokat élni 
 
 
 
 
Halál 
• Életjeleket ismerni 
 
• Megérteni, hogy mindenki halandó 

• Kontaktust felvenni 
• Kívánságot, hogylétet, hangulatot 

közölni (verbális, nonverbális 
kommunikációval) 

 
 
• Légzést, szívdobogást tudatosítani 

 
• Ember és természet életfolyamatain 

keresztül megtanulni 
• Veszteséget és gyászt megélni 
•  

• Mások támogatását kérni, elfogadni, 
pozitívan értékelni 

 
 
 
 
• Az életfolyamatok tudatosítása, megélése 
 
 
• Az élet mulandóságának megértése, 

elfogadása, megélése 
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Módszerek, tevékenységi és foglalkoztatási formák 

 
• bazális stimuláció elemei 

• kompenzáló technikák alkalmazása 

• valós és élethő szemléltetés 

• bemutatás 

• cselekedtetés 

• gyakoroltatás 

• játék  

• beszélgetés 

• séta 

• kirándulás 

• zenei foglalkozás 

• barkácsolás 

• festés 

• egyéni és differenciált, 

• csoportos foglalkozások 

 

 

Eszközök 

 

• szőkebb és tágabb környezetünk tárgyai 

• a természet jelenségei 

• a természet kincsei (ágak, levelek, termések, kövek, stb.) 

• növény- és állatvilág 

• modellek, makettek 

• játéktárgyak, bábok, jelmezek 

• zene, hangfelvételek (gyermek- és népdalok, versek megzenésített változatai, a 

zeneirodalom témához illı darabjai a hangulati aláfestés érdekében, saját készítéső 

hangfelvételek a környezetünk hangjairól) 

• gyermekirodalom (mesék, versek, mondókák) 

• hangszerek 



 140 

• könyvek 

• képek 

• fényképek 

• dia- és videofilmek 

• ecset, festék, tempera, színes ceruza, zsírkréta, papírok 

• gyurma, agyag 

 

Speciális eszközök 

 

• A megfelelı testhelyzetet biztosító eszközök: 

− párna 

− ékpárna 

− karfás szék 

− speciális szék 

− kerekesszék 

− ülıfőzı 

− csúszásgátló 

− egyéb gyógyászati segédeszközök 

 

• Kommunikációs eszközök: 

− fejpálca 

− kommunikátor 

− kommunikációs tábla 

− képek, jelképek 

− speciális számítógépes programok 

 

• Manipulációt segítı eszközök: 

− csúszásgátló 

− ceruzafogó 

− vastagított nyelő eszközök 

− speciális olló 

− dönthetı asztallap 
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• A helyváltoztatást segítı eszközök: 

– gurulózsámoly 

– gurulókeret 

– kerekesszék 

– speciális háromkerekő kerékpár 
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V./3. 2.   Reggeli és búcsúkör  

 
Az elnevezést és az alapötletet Franziska Schäffer koncepciójából merítettük és alakítottuk 

tovább. 

 

Célok 

 

• Az iskolában töltött idı keretbe foglalása. 

• A közösen eltöltendı idı jó hangulatban való elkezdése, majd lezárása, illetve jó 

hangulatban való hazatérés. 

• Figyelemösszpontosítás egymásra, a tanulási tartalomra, önmaguktól a környezetük felé 

fordulás. 

• Az önkifejezés a különféle kommunikációs csatornák, eszközök, módszerek 

kipróbálásával. 

• Közösségi társadalmi szokások, szabályok megismerése és gyakorlása. 

• Zenei élményszerzés. 

• A közösség élménye, közösséggé válás.  

• Hangulatok, érzelmek megismerése. 

• Személyes kapcsolatok kialakulása, elmélyülése. Önálló vélemény kialakulása. 

 

Feladatok 

 

• Nyugodt, kellemes légkör teremtése. 

• Megfelelı testhelyzet biztosítása, mely lehetıvé teszi a figyelmet és a különféle 

kommunikációs fogások alkalmazását, beleértve a hangadást, a manipulációt és a 

nagymozgást is. 

• A beszédértés fejlesztése. 

• Kommunikációs eszközök, módszerek megismertetése. 

• Igen-nem válaszadás kialakítása. 

• Manipulációfejlesztés. 

• Hangadásra való bátorítás. 
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Alapelvek 

 

A tanulók minden megnyilvánulását kommunikációként értelmezzük, azonban törekednünk 

kell arra, hogy a tanulók a már elsajátított, legmagasabb szintő kommunikációs jelzéseiket 

alkalmazzák.
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A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény 
Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Egymás köszöntése- egymástól való 
elbúcsúzás 

- hangadással 
- szemkontaktussal 
- hangszerhasználattal 
- kommunikációs tábla használatával 
- simogatással 
- labdagurítással 

- a szituáció felismerése 
- a nevek ismerete 
- a saját név meghallása 
- hallási figyelem fejlesztése 
- fejkontroll 
- hangadás 
- a szemkontaktus felvétele, megtartása 
- szem-kéz koordináció 
- két kéz koordináció 
- manipuláció hangszerekkel 
- mutatási módok kialakítása 
- célirányos mozgások: 

- nyúlás 
- gurítás 
- fogás-elengedés 

- kommunikációs szándék 
- egymásra figyelés, a másik meghallgatása 
 
 - reggeli és búcsú énekek  

- a szituáció felismerése 
- a saját név meghallása, 

felismerése 
- a csoporttársak nevének 

ismerete 
- a társak és a csoport- 

helyzet elfogadása 
- a lehetıségekhez mért 

aktív részvétel 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Ünnepekre való készülıdés 
- énekekkel, versekkel, mondókákkal 
- egyszerő jelképekkel, szokásokkal, 

teremdíszekkel (pl.: adventi koszorú, 
gyertyagyújtás, adventi naptár, 
Mikuláscsizma, húsvéti kosárka 
tojásokkal) 

- beszélgetéssel 

 
 
- az énekek, versek, mondókák szövegének 

értelmezése 
- a díszekre, dekorációra való felfigyelés 

 
 
 
 
 
- beszédértés 
- igen-nem válaszadás 
- választás képessége 
- képfelismerés 
- mutatási képesség 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- igen-nem válaszadás 
- választás, döntés képessége 2-4 dolog 

között  
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Az idıjárás megfigyelése 
- testi tapasztalatokkal 
- ablakon való kinézéssel 
- beszélgetéssel 

- bırérzékelés (napsütés, hideg, esı, szél, 
hó, stb.) 

- hallás (a szél, az esı hangja) 
- az érzékletek értelmezése, összegzése 
- irányított figyelem („nézd meg a fákat” 

„nézd meg a háztetıt!” „látod a napot?”) 
- látásfejlesztés 
- a látottak értelmezése 
- a látottak összehasonlítása természeti 

felvétellel, vagy az idıjárást, évszakot 
ábrázoló képekkel 

- igen-nem válaszadás 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Közös éneklés, zenélés 
- kézfogással 
 
 
 
 
 
- tapsolással, kopogással, 

dobogással 
 
 
 
 
 
 
 
- hangszerekkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- énekléssel 

 
- célirányos nyúlás, fogás 
- a másik kezének megtartása 
- a kezek himbálása az ének ritmusára 
 
- egyéni testhelyzetek és egyéni 

megoldások megtalálása és alkalmazása 
(pl.: egy vagy két kézzel, tenyérrel, 
ököllel) 

- alkalmazkodás az ének ritmusához, 
lüktetéséhez 

- nyúlás, fogás, megtartás 
 
- célirányos mozgás  

(pl.: dob ütése) 
- szem-kéz, illetve két kéz koordináció 
- az ének kezdetének és végének 

felismerése 
- az ének lüktetésének átvétele 
- hangadás, vokalizáció 
 
- egyszerő mozdulatok utánzása 

 
- a másik kezének megtalálása 
 
 
 
 
- az ének kezdetének és végének 

felismerése 
- aktív részvétel kézzel vagy lábbal 
 
 
 
 
 
- az ének kezdetének és végének 

felismerése 
- a hangszer megfogása és mozgásba 

hozása, hangkeltés 
- hangszerválasztás 
 
 
 
- aktív részvétel, próbálkozás 
- aktív részvétel, együttmőködési szándék 

megjelenése, próbálkozások  
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Módszerek 
 
• csoportos foglalkozás 

• beszélgetés 

• zenés foglalkozás 

• játék 

 

Eszközök 

 

• labdák 

• léggömbök 

• ritmushangszerek: 

− egyéb hangszerek  

− játékzongora 

− xilofon 

− metallofon 

− furulya 

− gitár 

− csıharang, stb. 

• ünnepi kellékek: 

− adventi koszorú 

− gyertya 

− naptár 

− dekorációk 

− Mikulás-csizma 

− húsvéti kosárka tojásokkal, stb. 

• mondókák, versek, énekek 
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Speciális eszközök: 

 

• A megfelelı testhelyzetet biztosító eszközök: 

− párna 

− ékpárna 

− karfás szék 

− speciális szék 

− kerekesszék 

− ülıfőzı 

− csúszásgátló  

− egyéb gyógyászati segédeszközök 

 
• Kommunikációs eszközök: 

− fejpálca 

− kommunikátor 

− kommunikációs tábla 

− képek, jelképek 

−  

 

• A manipulációt segítı eszközök: 

– csúszásgátló 

– vastagított nyelő eszközök (pl.: hangszer-ütık) 
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V./3. 3.  Játék és szórakozás 

  
Elızmények 
 
Súlyosan halmozott fogyatékosság esetén a gyermekek játéktevékenységének – és ezáltal az 

összes területnek – fejlıdése is nagy mértékben nehezített. Ebben szerepe van a kézfunkciók, a 

nagymozgások különbözı fokú, esetenként nagy mértékő korlátozottságának, az értelmi 

képességek akadályozottságának, egyes gyermekeknél a társuló érzékelési, észlelési 

zavaroknak, az indíték-szegénységnek. 

Az egészséges gyermek – legfıbb tevékenységformájaként – fejlıdésének egyik alappillére a 

játék. Nagy részben ezen keresztül ismeri meg környezetét, győjt részletes tapasztalatokat az 

ıt körülvevı világról, alakítja ki társas kapcsolatait, sajátítja el a közösségi viselkedés alapjait, 

fejlıdik figyelme, gondolkodása, képzelete, gazdagodik érzelmi élete – ezért a fent leírt 

nehézségek miatt a terápiás csoportban indokoltnak látjuk (legalább az elsı iskolai években) a 

játéktevékenység külön óratervi órában is megjelenı fejlesztését. 

 

Célok 

 

• A játék örömének megismerése, a játéktevékenység iránti igény kialakulása. 

• Egyéni és közösségi játékok, szórakozási lehetıségek megismerése. 

Ezekben a gyermekek egyéni lehetıségeihez mérten minél aktívabb részvétele. 

• Képessé válás önállóan végzett játéktevékenységre is. 

• A gyermekek szocializációs képességének fejlıdése. Ennek részeként a közös játékban 

való részvétel, a játszótársakhoz való alkalmazkodás fokozatos elsajátítása. 

• A játék során, által a gyerekek sokféle képességének és készségének fejlıdése: a nagy- és 

finommozgások, érzékelés-észlelés, figyelem, megfigyelıképesség, emlékezet, 

gondolkodás, képzelet, fantázia, utánzás, kreativitás, kommunikáció és beszéd, 

szociabilitás fejlıdése. 

 

Feladatok 

 

• A gyerekek megismertetése különbözı játékeszközökkel és azok használatával, egyéni és 

csoportos játéktevékenységek és szórakozási lehetıségek megismertetése és 

megszerettetése. 
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• Az ezekben való minél aktívabb részvétel elısegítése, kialakítása. 

• Az egyéni adottságokhoz igazodóan, a szükséges feltételeket megteremtve a játszás és 

szórakozás képességének kialakítása. 

 

Részfeladatok 

 

• Vidám, felszabadult légkör teremtése. 

• A játékra való motiváltság kialakítása és fenntartása. 

• A játék örömszerzı jellegének biztosítása. 

• A gyermekek játékszintjének megfigyelése, megismerése. 

• Az érdeklıdési körnek, nemnek, életkornak, értelmi, mozgásos, érzékelési-észlelési, 

kommunikációs képességeknek megfelelı, játékeszközök és –tevékenységek, idı, hely 

biztosítása. 

• A gyerekek játéktevékenységének, játékszintjének továbbfejlıdéséhez szükséges segítség 

megadása (pl.: a tevékenységhez megfelelı testhelyzetek megtalálása, biztosítása, 

mozdulatok vezetése, segítése, együttjátszás, - cselekvés, a figyelem irányítása, minta, 

játékötlet adása, élmények nyújtása, melyekbıl játéktevékenység fakadhat). 

• Meg kell találni azokat a játékeszközöket is, amelyeket a gyerekek önállóan tudnak 

használni, azokat a játéktevékenységeket is, amelyeket önállóan tudnak végezni. 

• A segítéssel történı és az önállóan végzett tevékenykedés közötti helyes arány megtalálása 

(A segítéssel, irányítással soha ne vegyük el a játék örömét, lényegét.). 

• A lehetıségek szerinti legnagyobb szabadság és önállóság biztosítása. 

• A tervezett, szervezett, irányított mellett a spontán, szabadon választott 

játéktevékenységek lehetıségének biztosítása. 

• A játékban való szabad kommunikáció (pl.: a játék iránti igény kifejezése, játéktárgy, -

tevékenység, játszótárs választása) elısegítése, ehhez szükség esetén augmentatív 

kommunikációs eljárásokat, módszereket, eszközöket alkalmazva. 

• A társas, közösségi kapcsolatok, a közösségi érzés kialakulásának, erısödésének 

elısegítése. 

• A iskola más csoportjaival való közös foglalkozások szervezése, ezáltal a nagyobb 

közösségbe való beilleszkedés elısegítése, a játéktevékenységek bıvebb körének 

biztosítása. 
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• A délelıtti témákhoz való kapcsolódás és az azoktól való eltérés közötti helyes arány 

megtalálása. 

• A játék során élményeik, tapasztalataik feldolgozása, ismereteik mélyítése, gyarapítása, 

rendszerezése; képességeik, készségeik fejlesztése. 

• A játéktevékenység tudatos fejlesztésével az egész személyiség fejlıdésének, életük 

tevékenyebb részesévé válásának elısegítése. 

 

Alapelvek 

 

• A „Játék és szórakozás” és a „Szőkebb és tágabb környezet” foglalkozások anyaga 

sokszor jól kapcsolható egymáshoz, kölcsönösen épülhetnek egymásra, ezért szükséges 

az ezen foglalkozásokat tartó tanárok közös részvétele a tervezésben, valamint a 

folyamatos konzultáció. 

Sok játék a hetente egy délelıtt lévı kirándulásokon közösen szerzett élményekbıl,      

tapasztalatokból táplálkozik, azok újraéléséhez, feldolgozásához, elmélyítéséhez segít 

hozzá. Ezért szükséges a kirándulásokon a napközis tanár részvétele is. 

• Mivel a gyerekek számára a játék az ismeretszerzés egyik leglényegesebb formája, 

nagyon fontos az egyéb foglalkozásokon való gyakori megjelenése is. 

• A játékosság elve 
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A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény 

Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Funkció- vagy gyakorlójáték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elemi konstruálás, építés 
 
 
 
 
 
 
• Barkácsolás 
 
 
 
 
 
 

• A környezetben található alapvetı 
anyagok, tárgyak tulajdonságainak, 
rendeltetésszerő használatának, a velük 
végezhetı cselekvéseknek, mőveleteknek 
megismerése. 

 
Fajtái: 
– mozgásos gyakorlójátékok 
– manipulációs, explorációs játékok 
– érzékszervi gyakorló játékok 
– a hang és a beszéd játékos gyakorlása, 
utánzása 
 
• Az építés, anyagok formázása alapjainak 

megismerése. 
• A természeti és társadalmi környezet 

egyszerő modellálásának megismerése, 
építése, anyagok formázásával, 
alakításával. 

 
• Különbözı anyagokból egyszerő 

technikákkal egyszerő tárgyak készítése 
(pl.: játék-, használati, dekorációs, 
ajándéktárgyak). 

  

• A tanulók értelmi, érzékelési és 
mozgásbeli akadályozottságukhoz mérten 
legyenek képesek spontán, illetve 
irányított, egyéni és közösségi játék- és 
szórakozási tevékenységekben részt venni. 

 



 154

 
Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Utánzásos és szerepjátékok 
 
 
 
 
 

• Egyszerő mozdulatok, mozgások, 
tevékenységek megfigyelése és utánzása. 

• Mindennapi helyzetek, egyszerő 
szerepek, tevékenységek, viszonyok 
megismerése, eljátszása. 

 
Elemei: 
- utánzásos játékok 
- baba gondozása (etetés, fürdetés, ringatás, 

altatás, öltöztetés, stb.) 
- papás-mamás 
- autózás, közlekedés, utazás eljátszása 

(utas, vezetı, jegyeladó, kalauz, rendır) 
- „orvosos” játék 
- fızıcskézés 
- „boltos” játék 
- „postás” játék 
- vendégség eljátszása 
- állatok gondozása, etetése 
- egyéb saját és közösen szerzett élmények 

eljátszása 
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Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Szabályjátékok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mozgásos játékok 
 
• Szabadtéri játékok 
 
 

• Egyszerő szabályjátékok megismerése 
Fajtái: 
- didaktikus játékok (a megismerı 

képességet, tevékenységet fejlesztı 
játékok) pl.:  
- képes lottó 
- egyszerő puzzle 
- memória játék 
- hallási differenciálást segítı játékok 
- személyek, tárgyak felismerése 

tapintással 
- mozgásos szabályjátékok 

- ügyességi és versenyjátékok 
- népi eredető körjátékok, énekes 

dalosjátékok 
- társasjátékok 
• A mozgás élményének megtapasztalása, 

mozgásos funkciók gyakorlása 
• Homokozás 
• Pancsolás 
• Játékok a hóval, szánkózás 
• Hintázás 
• Csúszdázás 
• Kerékpározás 
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Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Mondókák, versek, énekek hallgatása, 
mozgással való kísérése 

 
 
 
• Zenehallgatás, tánc 
 
 
 
 
• Képeskönyvek nézegetése 
 
 
• Bábozás, versek, mesék hallgatása és 

dramatizálása 
 
 
 
 
 
 
• Rajzolás, festés 
 
 

• A ritmus, lüktetés érzékelése 
• Kísérı mozdulatok megfigyelése, 

utánzása 
• Hangadás, beszélı gyermekeknél a 

szöveg reprodukálásának próbálgatása 
• Az esztétikai érzék, fogékonyság 

fejlıdése 
 
• A zene hangulatának, lüktetésének, 

tempójának, dinamikájának, az ezekhez 
való alkalmazkodás lehetıségeinek 
megismerése 

• Szabad mozgás, tánc a zenére 
 
• A képekre való fixálás, figyelés 
• Ismerıs tárgyak, élılények felismerése, 

megmutatása 
• Kevésbé sérült manipuláció esetén a 

képeskönyv lapozása 
 
• Bábok és alapvetı használatuk 

megismerése 
• Egyszerő, rövid történet figyelemmel 

kísérése, átélése, megjelenítése és 
eljátszása tárgyakkal, képekkel, saját 
mozdulatainkkal, bábozással 
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Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

Munka és szórakozás 
 
• Alapvetı tapasztalatok fával  

(ég, úszik)  
 
 
 
• Textíliákkal foglalkozni 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bırt ismerni 
 
 
 
• Papírt ismerni 
 
 
 
 
 
• Mőanyagot ismerni 
 

 

 
– Építıkocka használata 
– Reszelés 
– Kirakás 
– Ragasztás 
– Nyomtatás 
– Összehasonlítás más anyagokkal 

 
– Ismeretek: mindennapi használat: 

ruha: szoros-tág, rövid-hosszú, 
melegít, szárít. 

– Különbségek: ruha, háztartási, 
lakástextil, kötél 

– Használat szerint rendezni 
 

– Megtapasztalni, különbségek: bırök, 
szırök, természetes és mőbır 

– Bırápolás, cipıtisztítás 
 

– Különféle papírok 
– Kísérletezni: szakítani, győrni, 

lapozni, vágni, hajlítani, hatogatni, 
göngyölíteni, nedvesíteni, formálni, 
gyúrni 

 
– Felismerni háztartásban  
– Csomagolás 
– Használati tárgyak 
– Összehasonlítani 
– Hı hatása: formálható thermoplast 

A tanulók értelmi, érzékelési és 
mozgásbeli akadályozottságukhoz mérten 

legyenek képesek irányított, egyéni és 
közösségi munkatevékenységekben aktívan 

részt venni 
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Témakörök, tananyag Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

 
• Lakásfelújítás, építés, házmesteri 

feladatok 
 
 
 
 
• Agyaggal dolgozni 
 
 
 

 
– Ragasztók, festékek, utcai kréta, 

tapéta, lakk ecsetek 
– Padlók és falburkolatok 
– oldószerek 

 
– ismeretek 
– tapintani, gyúrni, formálni, önteni/ 

természetes anyag 
– só-liszt gyurma, gipsz, gyurma 
– simítani, nyújtani, szúrni, hasítani  
– formát/ mintát belevágni 
– nyomtatni 

. 
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Módszerek, tevékenységi és foglalkoztatási formák 
 
• motiválás 

• bemutatás, mintaadás 

• együtt játszás, együtt cselekvés 

• cselekedtetés 

• ismétlés 

• gyakoroltatás 

• egyénre szabott segítségadás 

• irányítás 

• megerısítés  

• játék 

• bábozás 

• mese dramatizálás 

• énekes, zenés foglalkozás 

• barkácsolás 

• beszélgetés, szükség esetén augmentatív kommunikációs módszerek, eszközök 

alkalmazása 

• bazális stimuláció elemei 

• kompenzáló technikák alkalmazása 

• egyéni (és differenciált) foglalkozás csoporton belül 

• csoportos foglalkozás 

 

Eszközök 

 

A környezetünkben található valamennyi tárgy lehet a játék, a foglalkozások eszköze: 

• játéktárgyak 

• használati tárgyak, pl. ruhadarabok, bútorok 

• mozgásfejlesztı eszközök, sporteszközök 

• bábok 

• textíliák 

• könyvek 
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• diafilmek 

• társasjátékok, stb. 

 

Speciális eszközök 

 

• A finommozgásokat igénylı tevékenységekhez nagymérető baba. 

• Kellékek: féső, babaruhák, -ágy ,–kád,    –tányér, -bögre, stb. 

• A gyerekek manipulációs képességeihez igazodva 

• különbözı mérető és fogású autók, stb. 

• A kishajó úsztatásához lavórban, babakádban víz. 

• Esetleg székek (ülésnek), kör alakú tárgy a kormány imitálásához. 

•  

• Különbözı mérető, keménységő és felülető labdák.  

Lego, Duplo építıjáték 

Ugyanazok, mint a „Szőkebb és tágabb környezet” foglalkozásokon. 

 

Az eszközök kiválasztásának szempontjai: 

 

Figyelembe vesszük a gyermek 

•  mozgásállapotát, és hogy milyen testhelyzetben játszik, 

• manipulációs képességeit, 

• érzékelési-észlelési, megismerı funkcióit, kommunikációs képességeit, 

• szem-kéz koordinációjának szintjét, 

• életkorát, nemét, 

• aktuális érdeklıdési körét. 

 

 

 

V./3. 4.  Mozgásnevelés 

 

A foglalkozás leírását lásd a „Fejlesztési területek”-nél! 
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V./ 4. Napközis foglalkozások 

 
A napirendbe az óratervi órák mellett napközis foglalkozások is beépülnek. A napközis 

foglalkozás nem csupán délutáni elfoglaltságot jelent, hanem lehetıség nyílik a gondozási és 

önkiszolgálási feladatok ellátására, játékra, szabadidıs tevékenységekre, pihenésre, stb. 

Továbbá ezen foglalkozások ideje alatt történhetnek a gyerekek egyéni fejlesztı foglalkozásai 

is. 

 

Célok 

 
A napközis foglalkozások célja, hogy a tanórákat kiegészítve a gyerekek sokrétő 

szükségleteinek kielégülését, motorikus, kommunikációs, intellektuális és szocializációs 

fejlıdését, kiteljesedését elısegítsék. 

 

Feladatok 

 
• A gyermekek fejlıdési szintjének megfelelı játék- és szabadidıs tevékenységhez 

szükséges tér és idı biztosítása az óratervben szereplı „Játék és szórakozás” 

foglalkozásokon kívül. 

• Mozgásos tapasztalatszerzés lehetıségének megteremtése. 

• A verbális, illetve az alternatív, augmentatív kommunikáció fejlesztése, gyakoroltatása. 

• A közösségbe való beilleszkedés elısegítése, kialakítása. 

• Megfelelı példa nyújtásával pozitív személyiségjegyek kialakítása. 

• A testi szükségletek kielégítése, azokban a tanulók lehetıségeik szerinti legnagyobb 

együtt- és közremőködésének, önállóságának biztosítása. 

• A pihenés és tanulás egyensúlyának biztosítása, figyelembe véve a gyermekek életkorából 

és egyéni szükségleteibıl adódó igényeket. 

 

Alapelvek 

Mivel a napközis tevékenység jelentıs részében a gyermekek testi szükségleteinek 

kielégítése, a lehetıségeik szerinti önkiszolgálási mozzanatok, tevékenységek gyakoroltatása, 

elsajátíttatása történik, a következı alapelveket fogalmaztuk meg: 
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• A napirend kialakításánál figyelembe kell venni a gondozási és önkiszolgálási feladatok 

optimális idejét és idıtartamát. 

• A gondozási és önkiszolgálási feladatok – terápiás – végzése fontos, ám idıigényessége 

miatt óvakodni kell attól, hogy a tanulók életének egyedüli központi kérdésévé váljon. A 

súlyosan-halmozottan sérült tanulóknak sem csak testi szükségleteik vannak, ık is 

igénylik a kommunikációt, a személyes kapcsolatokat, a játékot, a tapasztalatok és 

ismeretek szerzését, mint ép társaik (illetve amennyiben nem, úgy ezen igények 

kialakításán fáradozni kell). 

• Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek a tanórai és a tanórán kívüli speciális fejlesztı 

foglalkozásokon való részvétel mellett pihenésre, játékra, szabadidıs tevékenységekre, 

személyes kapcsolatok kialakítására és ápolására, valamint közösségi élményekre is 

kapjanak elegendı lehetıséget. 

 

A napközis tevékenység területei 

• Gondozási és önkiszolgálási feladatok. 

• Játéktevékenység. 

• Mozgásfejlesztés, mozgásminták gyakorlása, rögzítése. 

• Pihenés, levegızés, séta. 

• Kulturális tevékenység. 

• Szabadidıs tevékenység. 

 

Gondozási és önkiszolgálási feladatok 
 

A gondozási és önkiszolgálási feladatok az egész napos tevékenységbe ágyazottan jelennek 

meg a fejlesztı iskolai nevelésben, de egyes mozzanatait a napközis foglalkozásokon 

célzottan fejleszthetjük és gyakorolhatjuk. 

Részletesen lásd a fejlesztési területeknél: „Fejlesztı gondozás és önkiszolgálásra nevelés” 

címmel. 

Játéktevékenység 
 

Az egészséges gyermek számára örömforrás a játék, amely kapcsán megismeri a környezı 

valóságot, egész személyisége fejlıdik, kiteljesedik. 
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Mivel a mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott gyermekek tapasztalatszerzése, játékra 

való képessége akadályozott, ezért létre kell hoznunk azokat a helyzeteket, melyekben ık is 

játszani tudnak. 

Így válik lehetségessé, hogy a játék náluk is betöltse szerepét. 

A játék célja, hogy élményt nyújtson, örömet szerezzen, kialakítsa a játszás képességét. 

 

Játékformák 

• Funkciójátékok: a gyermekek ezek segítségével érzékszervi-mozgásos tapasztalatokat 

szereznek, mozgásaik ügyesednek, érzékszerveik, észlelésük fejlıdik, ismereteket 

szereznek az anyagok, tárgyak tulajdonságairól. 

• Szerepjátékok: a hétköznapok nyújtotta élményeken alapulva, a hiányzóakat pótolva 

élményeket nyújtanak, fejlesztik a helyzet- és helyváltoztatást, manipulációt, 

kommunikációt, beszédet, képzeletet. 

• Szabályjátékok: fejlesztik a személyiséget, alakítják a közösségi életet, fejlesztik az 

értelmi és mozgásos képességeket. 

• Mozgásos játékok: eljuttatják a gyermekeket a mozgás élményének 

megtapasztalásához. 

           Részletesen lásd a „Játék és szórakozás” foglalkozás leírásánál  

 

Mozgásfejlesztés, mozgásminták gyakorlása, rögzítése 
 
A mozgásfejlesztés nemcsak a Mozgásnevelés órák feladata, anyaga, hanem ennek a  

gyermekek egész napját át kell szınie, így a napközis foglalkozásokat is. 

A mozgáselemek, helyzet- és helyváltoztatási formák elsajátítására, gyakorlására a napközis 

foglalkozások is lehetıséget kell, hogy biztosítsanak. 

A korrekciós testhelyzetek felvételére és megtartására, az izmok (el-)lazítására a pihenés is 

alkalmat ad. 

A gyógyászati segédeszközök folyamatos használata is fontos, az egész napos foglalkoztatás 

során megvalósuló feladat. 

 

Pihenés, levegızés, séta 

 

Mivel a gyermekek napjaik jelentıs részét az iskolában töltik, ezért a napi pihenésükrıl, 

levegızésükrıl is gondoskodnunk kell.  
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A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény, eszközök 
 

Témakörök 

 

Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

Szabadidı és életformálás 
 
• Feszültséget és 

ellazulást, 
megnyugvást elérni 

 
• Elfáradást észlelni 
 
 
• Zenének örülni 
 
 
 

 
 
 
 
• Egy nap ritmusos szervezése 
• Szünetet tudatosítani 
 
 
• Megerıltetı gyakorlat és munka után 

testtartást változtatni 
 
• Saját zenét megtalálni, választani. 
 

 
 
 
A szabadidı alakításában részt venni, azt 
aktívan megélni, és ezzel kapcsolatos 
kívánságot közölni 
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Kulturális tevékenység 
 
Ide tartozóan a napközis foglalkozások része lehet: 

− ének-, és zenehallgatás 

− éneklés, zenélés 

− mondóka, vers és mese hallgatása 

− bábozás 

− ábrázolás, alakítás, stb. 
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A foglalkozás témakörei, fejlesztési feladatai, kimeneti teljesítmény 
 

Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Futólagos 
benyomásokat 
észrevenni 
 

 
• Készséget ébreszteni 

új benyomásokra 
 
 
• Felismerni, hogy 

nyomot tud hagyni 
 
 
 
• Saját hangját észlelni 

és változtatni 
 
 
 
 
• Egyes dalokat vagy 

zenét felismerni/ mint 
visszatérı foglalkozás 
kezdete (szignál) 

 
 

• Fényt, hangokat, hanghatásokat, zenét, 
színeket, kellemes atmoszférát észlelni, és 
rájuk reagálni 

 
 

• Új tapasztalatokat az ismertekkel 
összevetni, „kedvencet” kiválasztani 

 
 

• Homokban láb-, kéz-, testnyom 
• Megvilágított üveglap, árnyék 
• Bazális festés, kéz, láb, henger stb. 

 
 

• Mindenre válaszolni, mikrofonnal 
felerısíteni 

• Különbözı helyeken próbálni: szoba nagy 
terem, barlang, visszhang, aluljáró, 
templom 

 
• Férfi és nıi hangok/ kazetta, CD,  
• Kórus, hangszerek, jazz, pop, klasszikus 

népzene 
• Meghatározott tevékenységhez azonos 

visszatérı zenei aláfestések 

• A kulturális tevékenységekben aktívan részt venni, 
megélni, és ezzel kapcsolatos kívánságot közölni 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

 
• Zene, tánc, ritmus 
 
 
 
 
• Tárgyi környezetet 

ritmusra és 
hangadásra használni 

 
 
• Zörejeket hallani, 

megkülönböztetni, 
forrást megtalálni 

 
 
• Ritmust felismerni, 

erre mozogni  
 
 
 
• Beszédritmust 

felismerni 
 
 
„Elementáris 
képzımővészet” 
 
 

 
• Karját, lábát, testét ritmusra lóbálni 
• Ritmusra dobolni a testen, testrészeken 

(ujjal futni) 
• Állathangokat felismerni és utánozni 

 
• Kopogni fán, üreges tárgyon, fedın, 

üvegeken, fémtálon, kövön 
• Felismerni 
• Különbözı hangszínek 

 
• Telefon, porszívó, vízcsap, csengı 
• Személyek  
• Tárgyak: leesik, eltörik, gördül, eltörik, 

csúszik, recseg  
 

• Tapsolni, dobolni, szünetre abbahagyni, 
újrakezdeni, az egész testtel mozogni  

 
 
 

• Lélegzés ritmusa, fújni, szünet 
• Ritmusos vers 

 
 
• Alapvetı érzékelést és „alkotást” 

kipróbálni, kísérletezni 

•  
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Jel-, forma-, szín- és 
térhatásokat észlelni 
játékos tevékenység 
folyamán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formát kitölteni 
 
 
 
 
• Tárgyakat 

megváltoztatni 
 
 

• Csöpögtetni festékkel, ragasztóval 
(sőrítve) 

• Ujjal, bottal, lábbal jeleket húzni 
• Színes port fújni  
• grafitot szétdörzsölni  
• gyurmát szétnyomni 
• különbözı nagyságú dobozokba ülni 
• szoros-tág, körülvesz, támaszt 
• barlangot építeni 
• formákat tapintani 
• felületeket megismerni 
• színfolyást megfigyelni 

 
 

• ragasztani, kifesteni, kirakni, nyomtatással 
kitölteni 

• különbözı elemekbıl egy új nagyot 
létrehozni 

 
 

• befesteni, bemártani, beragasztani 
• kollázst összeállítani 

 
 

• A kulturális tevékenységekben aktívan részt venni, 
megélni, és ezzel kapcsolatos kívánságot közölni 
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Témakörök Fejlesztési feladatok Tervezhetı kimeneti teljesítmény 

• Önmagát elfogadni és 
megváltoztatni 

 
 
 
 
 
 
• A természet szépségét 

megélni 
 
 
 

• különbségeket észlelni 
• tudatosítani, hogy mindenki egyszeri - 

érték 
• Megváltoztatni ruhával, kalappal, 

festékkel, hajmosással, vágással 
• Testfestés, tetoválás 
• Illat és dezodor, szappan, krémek 

 
• Évszakok okozta változások 
• Jó és rossz idı 
• Nappal – éjszaka 
• Hatásukat tudatosítani 
• Életterek: erdı, mezı, folyó, patak 
• Növekedés, változás  
• Növényvilág  
• Állatvilág: hangya – állatkert 
• Megélni, megtapasztalni, érezni, 

tudatosítani 
 

• A kulturális tevékenységekben aktívan részt 
venni, megélni, és ezzel kapcsolatos 
kívánságot közölni  
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Szabadidıs tevékenység 
 

A kiegyensúlyozottság fontos feltétele, hogy a gyermekek idınként lehetıséget kapjanak arra,  

hogy maguk válasszák ki tevékenységeiket – lehet az pihenés, esetleg alvás, játék, vagy 

bármely más, a gyerekek által kezdeményezett tevékenység. 

Erre is alkalmat adnak a napközis foglalkozások. 

 

 

Módszerek 

 

• bemutatás, mintaadás 

• együtt cselekvés, cselekedtetés 

• egyénre szabott segítségadás 

• gyakoroltatás 

• ismétlés 

• irányítás 

• ötletadás 

• motiválás 

• játék 

• kompenzáló technikák alkalmazása 

• beszélgetés, szükség esetén alternatív kommunikációs technikák, eszközök alkalmazása 

 

Eszközök 

 

A környezetünkben található valamennyi tárgy lehet a napközis foglalkozások eszköze.  

Kiválasztásuknál azonban figyelembe kell venni: 

− a gyerekek mozgásállapotát, manipulációs képességeit, 

− érdeklıdési köreit, 

− a sérült érzékelési, észlelési területeket, 

− valamint azt, hogy az eszközök összhangban legyenek a tanórai 

foglalkozásokon használtakkal. 
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VI.   EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK  

 

Az egyéni fejlesztési tervek alkalmazásának szükségessége 

 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nem képeznek egységes csoportot. Sérüléseik 

és tüneteik, s azok pedagógiai következményei és akadályozottságuk is rendkívül változatosak 

és összetettek. A fent felvázolt javaslat alapján elkészíthetı egy csoportra, tagozatra, részlegre 

egy egységes rehabilitációs pedagógiai program, ez azonban teljes mértékben nem valósítható 

meg minden tanulónál. 

A már elkészült rehabilitációs pedagógiai program alapján és az egyéni adottságok és 

akadályozottság figyelembe vételével minden tanuló eredményesebb fejlesztéséhez egyéni 

fejlesztési programok készítésére van szükség.  

Az egyéni fejlesztési tervek teszik lehetıvé, hogy minden súlyosan-halmozottan fogyatékos 

gyermek a képességeinek megfelelı mennyiségő és összetételő anyagot a neki megfelelı 

ütemben, személyre szabott eszközök, módszerek és megsegítı stratégiák alkalmazásával 

sajátítson el. 

 

 

Cél: 

 

Az egyéni tervek készítésének célja, hogy azokat a tanulókat, akik csoportban nem 

fejleszthetık kellı eredményességgel, eljuttassa az egyénileg elérhetı legteljesebb 

intellektuális, kommunikációs és szocializációs szintre. Ez lehet a csoport számára tervezett 

teljesítményénél alacsonyabb, de bizonyos területeken akár jóval magasabb szint is.  

 

Feladat: 

 

Legfontosabb feladat, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeknek egyénre 

szabott:  

- eszközök, 

- módszerek, 
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- eljárások és fejlesztési ütem alkalmazásával olyan, egyéni korrekciót is biztosító 

programot nyújtson, amelynek segítségével adottságaikhoz, képességeikhez és 

korlátaikhoz mért legeredményesebb fejlesztésük megvalósítható. 

 

Az egyéni programok tartalmi vonatkozásai 

 

Sérüléstıl függıen egyénenként változhat az elsajátítandó tananyag, a módszerek és a 

kompenzáló technikák kiválasztása, alkalmazása, ezért az egyéni fejlesztési tervekhez 

egységes tartalmi útmutatót nem lehet adni. Alapját minden esetben a gyermek képességei és 

az intézmény rehabilitációs pedagógiai programja képezi. 

Az egyéni fejlesztési programok csak akkor lehetnek hatékonyak, ha elkészítésüket megelızi 

egy részletes, az észlelés területére is kiterjedı felmérés. Ezt a rögtön bekerüléskor kell 

elvégezni, de lehetıség szerint évente meg kell ismételni, illetve kiegészíteni az év eleji 

felmérési idıszakban. Kiegészítı vizsgálatokra, megfigyelésekre tanév közben is sor kerülhet.  

 

A tervnek tartalmaznia kell: 

  

• a bevezetı részt, amelyben ismertetni kell: 

- a diagnózist,  

- a magatartás, viselkedés jellemzıit 

- a beszéd, a kommunikáció, a mozgás és az egyes észlelési részterületek felmérési 

eredményeit 

- a TARC, (vagy egyéb diagnosztikus eljárás) felmérési eredményét 

 

• az éves tervet, amely tartalmazza: 

- az egész évre szóló fı feladatokat 

- a megvalósítás módját, idejét, eszközeit, tanári és tanulói segédleteket. 

• a részletes tervet, mely az éves anyag egy-egy hónapra történı lebontását tartalmazza. 

Ezt szükség szerint lehet hosszabb, de rövidebb idıre is tervezni.  

 

 

 

 

 



 173

Szervezési vonatkozások 

 

Az egyéni tervek fejlesztési irányvonalát és annak megvalósulását team-munka követi 

nyomon.  

A team munkakapcsolata: 

• A bekerülést, illetve a tanév eleji felméréseket követıen az adott gyermekkel 

foglalkozó pedagógusok team-megbeszélést tartanak a felmérések eredményeirıl. 

• A felmérések értékelése után megbeszélik és összehangolják a fejlesztés irányát. 

• A mozgásnevelı és ergoterapeuta segítséget és útmutatást ad a speciális testhelyzetek, 

önkiszolgálás kialakítására, speciális asztal, szék használatára, illetve a kompenzáló 

technikák, eszközök alkalmazására. 

• Meghatározzák az óratervi, a szabadidıs vagy otthoni foglalkoztatás feladatait, s 

összehangolják azokat.  

• A team havonta tart megbeszélést. 

• Kiugró negatív tapasztalatok, eredmények mutatkozásánál rendkívüli team 

megbeszélést kell tartani, szükség esetén a fejlesztési tervet korrigálni. 

 

• Az egyéni fejlesztés mindig a kommunikációs, logopédiai és mozgásfejlesztı órák 

támogatásával, tanórai differenciált foglalkoztatással történik.  

 

Értékelés 

 

A gyermekek félévkor és tanév végén részletes írásbeli értékelést kapnak. Negyedévente 

pedig rövid, néhány szavas értékelést alkalmazunk, a korábban már ismertetett formában. 

Tanév végén az Értékelı lapra kerül a részletes szöveges értékelés.  

Az egyénre tervezett fejlesztési stratégiák és az ehhez szükséges egyedi eszközök 

megválasztása, tervezése, tanításának sikere minden esetben team munkát igényel, mely a 

fejlesztést végzı gyógypedagógus(ok), mozgásnevelık kommunikációt oktató pedagógus, 

gyógypedagógiai asszisztensek, gondozók és a szülık összehangolt, egymást segítı munkáját 

feltételezi. 
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Egyéni terápiák 
 

Az egyes foglalkozásokon belül, vagy a napközis foglalkozások ideje alatt kerülhet sor a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók eredményesebb fejlesztését elısegítı egyéni 

terápiák alkalmazására.  

 

A speciális módszereket, eljárásokat a gyermekek egyéni adottságainak, képességeinek, 

lehetıségeinek, a társadalom és a szülıi ház elvárásainak figyelembevételével, velük 

együttmőködve intézményi keretek között végezzük.  

 

Segített kommunikáció 

 

A kapcsolatteremtés képességének, a gondolatok, érzelmek megosztásának, közös 

értelmezésének kialakítása, megerısítése, kibıvítése; elsıdlegesen a beszédfejlesztés, az 

alternatív, augmentatív kommunikáció és a komplex mővészeti nevelés módszereivel, 

eszközeivel, technikáival. A súlyos beszédfogyatékos, beszédképtelen gyermekek 

fejlesztésének része, sıt központi feladata.  

„Az alternatív és augmentatív kommunikáció a modern gyógypedagógia és rehabilitáció 

elengedhetetlen részeként, a sérült emberi kommunikáció okozta súlyos érzelmi, intellektuális 

és szociális hátrányok kiküszöbölését, de legalább csökkentését szolgálja.” (Kálmán Zs.: 

AAK füzetek). 

A kommunikációoktatás célja, hogy a beszédképtelen gyermekek megtanulják, hogyan tudják 

szükségleteiknek megfelelıen, aktívan kifejezni magukat. A gyermekek a mindennapi 

kommunikációjukhoz úgynevezett kommunikációs táblákat, vagy kommunikátorokat 

használnak. Külön speciális foglalkozást igényel. Alternatív, augmentatív kommunikációs 

technikákat csak azok a pedagógusok taníthatnak, akik ezt a speciális tanfolyamot a Bliss 

Alapítványnál elvégezték, vagy a fıiskolai képzés keretében elsajátították. 

 

Ergoterápia 

 

A gyermekek aktív közremőködésével megvalósuló komplex terápia, amely az egymásra 

épülı, egymást kiegészítı technikák, eljárások, eszközök segítségével jön létre, s ezzel 

elısegíti a mozgáskorlátozott gyermekek hétköznapi önállóságának kialakítását. 
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Az ergoterápia során korrigáló, fejlesztı, kompenzáló foglalkozások keretében a sérülésbıl 

vagy annak következményeibıl eredı sérült funkciókat javítása, a fejletlen vagy gyenge 

képességeket fejlesztése, a kiesett funkciók helyettesítésének tanítása történik. Az 

ergoterápiás foglalkozások célja, hogy a gyermekek a mindennapi élet lehetı legtöbb 

tevékenységében a legnagyobb önállóságot érjék el. Ez elérhetı különbözı mozdulatok 

betanításával, gyakoroltatásával, automatizálásával, vagy pedig különbözı segítı eszközök 

megtervezésével, kivitelezésével vagy adaptációjával, és azok használatának megtanításával. 

A foglalkozások alaphangulatát úgy kell kialakítani, hogy a testi és pszichés biztonság 

megélése domináljon. Fontos, hogy reflex-gátló, egyedileg kialakított helyzetben végezzék a 

feladatokat.  

 

Beszédterápia 

 

A beszédterápia a központi idegrendszer sérüléséhez társuló beszédzavarok korrekciójára 

irányul. A beszédterápia a mozgásterápia eredményeit felhasználva, arra épülve korrigálja a 

sérült beszédet, ezzel elısegíti a gyermek beilleszkedését szőkebb és tágabb környezetébe. 

A mozgásterápiából átvett elemek: kóros reflexek gátlása, megfelelı testhelyzet megtalálása, 

helyes mozgások facilitálása, lazítás (spasztikus gyermekeknél), egyensúlyfejlesztés 

(athetotikus és ataxiás gyermekeknél), vállöv ellazítása, fejkontroll kialakítása. A terápia 

során felhasználjuk az evés- és ivásterápiában elért eredményeket. 

A beszédterápia további lépései többnyire megegyeznek a hagyományos logopédiában 

alkalmazottakkal: légzés, hangképzés, ajak- és nyelvgyakorlatok, beszédritmus, kiejtés, stb. A 

beszédfejlesztés során arra törekszünk, hogy a gyermekek az egyéni adottságokhoz igazodva, 

alakilag megközelítıen tiszta beszédet tudjanak produkálni. Aktívan vegyenek részt a 

foglalkozásokban, mutassanak kezdeményezı beszédmagatartást. Beszédterápiát csak 

logopédus végezhet. 

 

Evés- és ivásterápia 

 

Az evés és ivás olyan tevékenység, melynek kivitelezésében ugyanazok a szervek vesznek 

részt, melyek a beszédet is létrehozzák. A beszédszervek helyes koordinációját ezért 

elısegíthetjük a terápiás jellegő étkeztetéssel.  

Az (etetés-) evésterápia szorosan kapcsolódik a beszéd és mozgásneveléshez,  
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Az evésterápia az egészséges fejlıdésmenet lépésein vezeti végig a gyermekeket, megtanítja a 

szabályos harapást, rágást, nyelést, és a száj, izmainak tréningjén keresztül elısegíti a 

beszédfejlıdést is. Az evés-, ivásterápiának egyéb elınyei is vannak. A megismerési 

folyamatoknak része többek között az ízek, szagok, hımérséklet, tapintási érzékelés 

fejlesztése is, ami az étkezések során, a napirendbe ágyazva sokkal inkább fejlesztı hatású, 

mint mesterségesen megteremtett szituációkban. Az étkezés, az ízlelés az életminıség 

szempontjából sem közömbös, a jóíző táplálék örömforrás, ha az étkezés nehézségei azt nem 

rontják el. 

Az evésterápia nem külön foglalkozásokon történik, hanem az étkezéskor, etetéskor kell 

alkalmazni. Végezhetik az asszisztensek is, akiket erre meg kell tanítani.  

 

Szenzoros integrációs terápia 

 

Jean Ayres ergoterapeuta, gyermekpszichológus által kidolgozott, a szenzoros integráció 

elvén alapuló komplex módszer a tanulási zavarok feltárására és terápiájára. Speciális 

eszközrendszerével (hinták, hálók, labdák stb.) a hibás mintázatú neuropszichológiai funkciók 

normalizálását segíti. A motoros válaszok saját testélményen keresztüli aktivizálásával nyújt 

kompenzációs és egyben fejlesztı hatásokat. A terápia tervezett és kontrollált szenzoros 

ingereket nyújt abból a célból, hogy kiváltsa az ingerekkel kapcsolatos adaptív válaszokat és 

ily módon emelje az agyi mechanizmusok szervezettségi szintjét. Mozgássérült gyermekeknél 

a pontosan megtervezett ingerek segítik a sérült funkciók integrálódását. A vesztibuláris 

ingerekkel fejleszthetı az egyensúlyérzék, a fej- és törzskontroll, a kitámasztási reakciók és a 

talptámasz. 

A terápia eszközei: különbözı hinták, térhálók, térhágcsók, rácshinták, billenı lapok, rugós 

lapok, gördeszkák, csúszdák, hengerek, fiziolabdák. (A gólyaláb mozgáskorlátozott 

gyermekeknél általában nem használható.) 

 

Gyógypedagógiai lovaglás 
 

A gyógylovaglás irányzatai közül, a gyógypedagógiai lovaglás által közvetített pszichológiai, 

pedagógiai, fiziológiás és szociális értékek segítségével habilitáljuk és rehabilitáljuk az 

egyént. 

Célunk az általános illetve egy-egy szakterületre összpontosító fejlesztés, nevelés, 
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szocializáció, amelynek során speciális gyakorlatokkal és módszerekkel, komplex módon 

érünk el eredményeket.  

A terápiában különbözı diagnózisú gyermekek vesznek részt: 

• tanulásban és értelmileg akadályozott, mozgáskorlátozott  

• autista 

• súlyosan és halmozottan sérült  

• magatartási és viselkedészavarokkal küzdı 

• súlyos kommunikációs zavarral küzdı gyermekek 

A  ló, mint terápiás társ, feltétel nélkül mindenkit egyformán elfogad, amely rendkívül 

  kedvezı a gyerekek pszichés állapotára, feloldja szorongásukat, befelé fordulásukat, 

kisebbrendőségi érzéseiket. Erısíti önbizalmukat, jó lehetısége kínál a kommunikáció 

fejlesztésre, segít a bátrabb kapcsolatteremtésre tágabb környezetükkel. 

A mozgáskorlátozott gyermekek egy új perspektívából ismerhetik meg a világot, 

megtapasztalhatják a lovon ülve a harmonikus mozgás, gyakran az „önálló járás”  élményét. 

A ló hátának íve és testének melege ellazítja a spasztikus izmokat, elısegíti a megrövidült 

izmok nyújtását és az izületi mobilizációt. A ló háromdimenziós mozgásimpulzusai által javul 

a testtartás, az egyensúlyi- reakció, izomtónus, a mozgáskoordináció, a légzésfunkció  és az 

egész mozgáskép összerendezettebbé válik. 

Összefoglalva a gyógypedagógiai lovaglás komplex, sokoldalú hatásmechanizmusa által a 

terápiában részt vevı gyermekek egész személyisége fejlıdik, általa közelebb kerülnek a 

társadalmi elfogadás és az integráció lehetıségéhez. 

 
Subaquális torna 
 

A foglalkozások célja a víz jótékony hatásának felhasználása a halmozottan sérült gyermekek 

komplex fejlesztésében. 

Alapítványunknál lévı, közgyógy igazolvánnyal rendelkezı gyerekeinknek lehetıségük van 

hetente egyszer a Bánki Donát utcai iskola uszodájában ingyenes subaqualis tornán, 

gyógyúszáson részt venni. Mikrobuszainkkal szállítjuk oda a gyerekeket, ott pedig átveszik 

ıket a szülık, s a nem teljesen biztosan mozgókkal be is jönnek a vízbe. Gyógytornászunk 

vezeti a foglalkozásokat. 
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A víz gyógyító ereje minden fajta sérültségre pozitívan hat: lazítja a feszes izmokat, 

könnyebben nyúlnak az izomzsugorodások, a nehezen mozgó gyerekeknek is 

mozgásélményük van, fejleszti az egyensúlyérzéket, izomerıt, harmonizálja a légzést stb. Azt 

is megfigyeltük, hogy a szorongó, nehezen oldódó pl. autizmussal élı tanulóink, a vízben 

sokkal hamarabb felszabadulnak, s vidáman játszanak. A vízhez szoktatás ideje után 

tanulgatjuk az úszás elemeit, s az ügyesebbek már önállóan úsznak. 

A gyógyúszás idejébe mindig iktatunk csoportos játékokat is, melynek során tanuljuk a 

szabályok betartását, az egymásra figyelést, a koncentrációt, a kommunikációt, s egyben 

felszabadultan örülünk a közös tevékenységnek. 

 

 Konduktív pedagógia 
 
 

 A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson 

alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. A koordinált mőködést kívánja megtanítani az egyén 

számára, hogy az alkalmazkodni tudjon környezetéhez. Ez a program a testi, szellemi és 

szociális szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. Ezért nevezte el Petı a 

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

Az Alapítványnál egyéni, illetve csoportos keretek között folyik a konduktív nevelés. 

A fekvı, ülı, álló helyzetben végzett állandó feladatokból álló feladatsorokat énekkel, 

mondókával kísérve a gyerekek megtanulják a gyakorlatok sorrendjét, illetve azok minél 

kevesebb segítséggel történı kivitelezését. Az énekek, mondókák a feladatoknak ritmust 

adnak, ugyanakkor segítik a beszéd kialakítását is. A komplex feladatok lehetıvé teszik a 

gyerekek minél sokoldalúbb fejlesztését. A foglalkozások során lényeges, hogy a gyermek 

motivált legyen a feladat végrehajtására, ezért a legfontosabb módszer a játék. Cél a minél 

aktívabb feladatvégzés, ezáltal a lehetıség szerinti legnagyobb önállóság elérése. Az 

egészséges énkép, testtudat, testkontroll irányába fejleszt 
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Gyógytorna 
 
 
A gyógytorna során felmérjük minden gyermek passzív és aktív izületi mozgásterjedelmét, az 

egyes izomcsoportok erejét. Meghatározzuk számára a reflexgátló testhelyzeteket, szükség 

esetén oldjuk a kontraktúráit, ellátjuk a szükséges speciális segédeszközökkel. Az egyéni 

foglalkozások során személyre szabott gyakorlatanyaggal építjük ki a normál reflexeket, 

erısítjük az izomzatot, légzıfunkciót, koordinációt, egyensúlyérzéket, finommotorikát stb. 

Célunk a gyermekek mozgásigényének és mozgásszeretetének felkeltése, s ennek 

következtében a minél teljesebb önellátás, valamint a harmonikus mozgáskép elérése. 

 

 Zeneterápia   

A zeneterápia során mind a receptív (zenehallgatás által elıhívott érzelmek megjelenítése), 

mind az aktív (hangszer – elsı sorban különbözı ütısök – használata) formát használjuk. 

Gyakran lépünk tovább a komplex mővészetterápia felé, melynek során a zenére festéstıl az 

ujjak táncáig sok fajta kombinációt alkalmazunk. 

Egyéni zeneterápiás foglalkozásokon az autizmussal élı, valamint a súlyosan - halmozottan 

sérült gyermekek fejlesztése zajlik.  Elsıdleges célja, hogy lehetıséget adjon arra, hogy a 

gyerekek megtanulják nonverbális úton is kifejezni magukat. Ez különösen nagy jelentıséggel 

bír a beszélni nem tudóknál. Biztonságos, meleg légkörben próbáljuk elérni az érzelmek 

felszabadítását, testi és lelki feszültségek oldódását. Igyekszünk a kommunikációt több síkon 

is kialakítani: érintések, együttes mozdulatok, közös hangszer - és játékhasználat stb. 

Bátorítjuk a hangadás mindenféle formáját, segítjük a beszéd kialakulását.  

A csoportos zeneterápiás foglalkozások során fejlesztjük a gyerekek önismeretét, kortárs 

csoportba való beilleszkedését, együttmőködési készségét, koncentrációját, feladattudatát, 

szem – kéz koordinációját, helyes testtartását, légzésfunkcióját, problémamegoldó és 

improvizáló képességét, fantáziáját, kézügyességét stb. A közös zenélés alkalmat ad az 

örömteli, önbizalom növelı együttes tevékenységre. 

Természetesen a terápiás foglalkozások során pozitív irányba változik a gyerekek zenei 

hallása, ritmusérzéke és zenei ízlésvilága is.   

A zeneterápiás foglalkozásokat szakirányú képzettséggel rendelkezı terapeuták végzik. 

Alapítványunk hangszerparkja – a pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetıen –  igen 

változatos. A zene az esztétikai élményen túl, mővészi kifejezésmódjával hat az  
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érzelemvilágra is.   Hozzásegít az önkifejezés  eszközeinek gazdagításához, a közösségi 

összetartozás megéléséhez.  

Tervezett SzenzoMotoros Tréning: 
 

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése 

során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba 

rendezett, a gyermek fejlıdésének megfelelıen fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok 

segítik az érzékelés, észlelés fejlıdését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a 

dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, 

megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a 

motoros kreativitás fejlıdését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlıdik 

kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. 

Thai Bébi és Gyermekmasszázs 

A módszer a hagyományos thai bébi és gyermekmasszázs alapjaira épülı folyamat a nyugati 

hagyományok ötvözetével. 

A hangsúly nem az izomzat átmasszírozásán van, hanem a test energiapályáinak 

aktivizálásán. 

A masszázs folyamata a 10 fı energiavonal mentén történik. A ritmikus akupresszúrás 

nyomásokkal az energiablokkok feloldódnak és a test energiái felszabadulnak. Beindul a 

test öngyógyító mechanizmusa. A masszázs segíti a mozgásfejlıdést és minden szerv 

mőködésére jótékony hatással van a sérült kisgyermekeknél egyaránt, úgy mint ép társaiknál. 

A terápiaként végzett babamasszázs segíti a különbözı betegségek megelızését, illetve 

enyhítését (  allergia, álmatlanság, asztma, emésztési problémák, hasfájás ) valamint  jól 

kiegészíti az egyéb terápiás eljárásokat, felerısíti azok hatását, szinkronban együttmőködve 

azokkal. 

A masszázs folyamatához kapcsolódik a testtájankénti passzív és aktív átmozgatás, 

mozgáskoordinációs gyakorlatok végzése, figyelembe véve a gyermek életkori sajátosságait 

és fejlettségi szintjét. 
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VII.  DOKUMENTÁCIÓ, ADMINISZTRÁCIÓ  

 

A fejlesztı iskolai oktatás hivatalos dokumentálására a csoportnapló (A.Tü.358.r.sz.) szolgál.  

A „Haladási napló” c. részben rögzítjük heti bontásban a csoportos foglalkozások 

megnevezését, témakörét, a tevékenységek tartalmát, és a foglalkozás vezetıjének 

megjegyzéseit. Az „Egyéni fejlesztési terv….részére ”  rovataiba a tanulóval kapcsolatos 

feljegyzéseket rögzítjük. Az egyéni fejlesztési tervek nem a csoportnaplóban, hanem külön 

dokumentumként kerülnek elkészítésre.  

A tanév végi értékeléshez a 3 példányos „Értékelési lap” ”(A.Tü.352.r.sz.) nyomtatványt 

használjuk, amely  egyben a tanuló bizonyítványaként is szolgál, és amelynek egyik példányát 

a szülı az adott  tanítási év végén vesz át. A szöveges értékelés másik két példánya a 

csoportnaplóhoz, illetve a törzslaphoz csatolandó. (A törzslapok megegyeznek az általános 

iskolaival.) 

 

A tanmeneteket (éves terveket), illetve foglalkoztatási terveket a hagyományos 

nyomtatványban vagy bármilyen más formában, de mindenképpen írásban kell rögzíteni, az 

intézmény vezetıjének láttamoznia kell, és az intézmény bélyegzıjével kell ellátni. Az éves 

terv alapján készülı heti tervek tartalmazzák a fejlesztési feladatokhoz tartozó különbözı 

tartalmi egységek feldolgozását.  

Az egyéni fejlesztési tervek számára sem készült nyomtatvány, ezért bármely tanmenet 

nyomtatvány vagy hivatalos bélyegzıvel és aláírással ellátott kis füzet használható erre a 

célra. 

A felméréseket a gyermekek egyéni dossziéjában kell összegyőjteni. Ide kerül a 

mozgásvizsgálati, a beszédvizsgálati, a kommunikációs felmérı lapja is. 
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VIII.   ZÁRÓDOKUMENTUMOK  

 
 

A rehabilitációs pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai 
programhoz való hozzáférés lehetıségei 
 

A program minden, a pedagógusok által használt hivatali helyiségben kerüljön  

kifüggesztésre. A szülık számára a Szülıi munkaközösség mindenkori szülıi képviselıinél, 

illetve az intézmény irodájában álljon egy példány az érdeklıdık rendelkezésére. 

 

A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai (jegyzıkönyvek, záradékok) 
 
A rehabilitációs pedagógiai program elolvasásáról és jóváhagyásáról nyilatkoznia kell: 

• A fenntartónak 

• Az alapítványi kuratóriumnak 

• A nevelıtestületnek és  

• Szülıknek (a szülıi érdekképviseleti szervezet vezetıjének) 

 

A rehabilitációs pedagógiai program a fenntartó által történt elfogadáskor, illetve a 

benyújtástól számított 30. nap után lép életbe. 
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MELLÉKLET 

 
 

Eszköz- és felszerelésjegyzék 
 
 

a.) Tantermek felszerelése: 
 
- egyénre szabott állítható székek 
- egyénre szabott állítható asztalok 
- nevelıi asztal 
- nevelıi szék 
- eszköztároló szekrény 
- állítható magasságú vonalas tábla (alsós) 
- állítható magasságú négyzetrácsos tábla 
- állítható magasságú mágneses tábla 
- szeméttároló 
- megfelelı magasságú ruhafogas 
- sötétítı függönyök 
- magnetofon 
- CD - lejátszó 
- diavetítı 
-           tv 
-           videó, DVD 
- tárolópolcok 
- játéksarok 
- pihenı sarok 
- pihenı matrac 
- játszószınyeg 
- zárható gyógyszerszekrény 
 
b.) Oktatási segédeszközök 
 
- Applikációs képek, bető-, szótag, szókártyák 
- Lexikonok, mesekönyvek 
- Hanglemezek, hang- és videokazetták 
- Bábfigurák, kesztyőbábok, paraván 
- Ütı-, és ritmushangszerek 
- Tankönyvek, feladatlapok, munkafüzetek 
- Sík- és mértani modellek 
- Mérı-, és rajzeszközök 
- Környezetismereti kísérleti doboz 
- Puzzle játékok, memóriajátékok (nıvények, állatok) 
- Testrészeire szedhetı nagyobb baba 
- Papír öltöztetıbabák 
- Képes napirend 
- Évszakok - képek, naptár 
- 1 db nagy tükör 
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- 10 db kis tükör 
- Fakockák 
- Minimat - készlet 
- Speciális ollók 
- Speciális ecsetek 
- Ceruzafogók 
- Csúszásgátló lapok 
- Labdák (különbözıek) 
- Érzékelı játékok 
- Vastag színes kréták 
- Fénymásoló papírok + fénymásoló gép 
- Irodai eszközök (ceruza, toll, hegyezı, vonalzó stb.) 
- Tábla - gyurma 
- Különbözı papírok (színes, karton, mőszaki stb.) 
- Speciális füzetek 
- Napló 
- Ellenırzı - könyvek 
- Adminisztrációs feladatokhoz nyomtatványok 
-     Szakköri napló vagy egyéni fejlesztési napló (a rehab. fogl. miatt) 
-         Számítógépek (szövegszerkesztı programmal) 
 
c.) Orvosi szoba 
 
- Elsısegély-doboz 
- Zárható szekrény a gyógyszereknek, orvosi eszközöknek, felszerelésnek 
- Ágy 
- Székek 
- Lepedı 3 db 
- Orvosi asztal 
 
 
d.) Logopédiai foglalkoztató 
 
 
- Tükör 120x180 cm 1 db 
- Speciális állítható asztal 1db 
- Speciális állítható szék 1 db 
- Nevelıi szék 1 db 
- Szınyeg 
- Logopédiai alapkészlet 
 
e.)          Egyéni fejlesztıszoba 
 
- Tükör 120x180 cm 1 db 
- Speciális állítható asztal 1db 
- Speciális állítható szék 1 db 
- Nevelıi szék 1 db 
- Szınyeg 
- látásfejlesztı eszközök 
-          AAK eszközök 
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f.) Tornaszobák (2 db) 
 
- Tornaszınyeg 6 db 
- Tornapad 1 db 
- Normál zsámoly 2 db 
- Speciális zsámoly 13 db 
- Bordásfal 3 db 
- Mozgásfejlesztı készlet 1 db 
- Kislabda 10 db 
- Labda 10 db 
- Speciális Bobath-labdák 3 db 
- Süni labdák 10 db 
- Medicinlabda 3 db 
- Bordásfalra szerelhetı kiegészítı felszerelés  
- Egyensúlyfejlesztésre alkalmas eszközök (Ayres-terápia) 
- Konduktív terápia eszközei 
- Tükör 120x180 cm 1db 
- Járókorlát  
- Manipulációfejlesztést elısegítı eszközök (szivacslabdák, babzsák, pálcikák,      

gyöngyök stb.) 
-     Tornagyőrők 1 pár 
-      különbözı hengerek (Body roll henger készlet) 
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I. Záró rész 
 

A Rehabilitációs Ped. Program kidolgozásának ideje:   2007. május 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

• 6 év 

Felülvizsgálata: 

• 1 évenként rendszeresen 

• a nevelıtestület 51%-os többségének kezdeményezésére bármikor 

Módosításának feltétele, hogy a nevelıtestület elfogadja és a fenntartó jóváhagyja. 

Véleményezi: 

• a szakértı 

Egyetért: 

• a fenntartó az elızetes egyeztetés során 

Elfogadja: 

• az intézmény nevelıtestülete 

Jóváhagyja: 

• a fenntartó, 

Tájékoztatásul megkapta: 

• a szakértı és a fenntartó 

Források, kiegészítı anyag: 

• Közoktatási Törvény 

• Nemzeti Alaptanterv 

• Irányelvek : A sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának tantervi   

irányelvei 

                                           A  Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai   

                     oktatásának irányelvei 

• Az alapítvány Alapító Okirata 

• Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

…………………………… 

Érvénybe lép: 2007.szept . 1-jén.                                                       Kıvári János                                     

(a szakértıi véleményezést, és a                                                             alapítványi ügyvezetı 

mőködési engedély kibocsátását  követıen). 
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  II. Záró rész 
 

A Rehabilitációs Pedagógiai Program átdolgozásának ideje:             2011. április 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

• 6 év 

Felülvizsgálata: 

• 1 évenként rendszeresen 

• a nevelıtestület 51%-os többségének kezdeményezésére bármikor 

Módosításának feltétele, hogy a nevelıtestület , alapítványi kuratórium elfogadja és a 

fenntartó jóváhagyja. 

Véleményezi: 

• a szakértı 

Egyetért: 

• a fenntartó az elızetes egyeztetés során 

Elfogadja: 

• az intézmény nevelıtestülete 

• az alapítványi kuratórium 

Jóváhagyja: 

• a fenntartó, 

Tájékoztatásul megkapta: 

• a szakértı és a fenntartó 

Források, kiegészítı anyag: 

• Közoktatási Törvény 

• Nemzeti Alaptanterv 

• Irányelvek :  

  A sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának tantervi   irányelvei 

                A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatásának irányelvei 

• Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

• Az alapítvány Alapító Okirata 

  …………………………… 

Érvénybe lép:  2011. szeptember                                          Révai László                                           

(a szakértıi véleményezést, és a                                                             alapítványi ügyvezetı 

mőködési engedély kibocsátását  követıen. 
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MEGJEGYZÉS 

 

A Rehabilitációs Pedagógiai Program a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı 

iskolai oktatásának-nevelésének dokumentuma. Intézményünk rendelkezik érvényes 

Pedagógiai Programmal, mely a tanulásban-, illetve értelmileg akadályozott tanulók iskolai 

életét szabályozza. Bizonyos fejezetek e programban már kidolgozásra kerültek, így a Rehab. 

Ped. Program ezekre nem tér ki. ( Pl. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, Szociális 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység, Egészségnevelési program, Környezeti nevelési 

program).   
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