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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐI 

 

1. Elnevezés 

1.1 Hivatalos név 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző 

Iskola 

1.2 Rövid név  

MKBME Napraforgó EGYMI 

 

2. Az intézmény székhelye 

5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.   

Telefon/fax száma: 06-66/452-202 

Email: napraforgocentrum@mkbme.hu 

 

3. Az intézmény típusa 

Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény 

 

4. Intézményegységek 

- pedagógiai szakszolgálati intézmény 

- óvoda 

- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

 

5. Intézményi adatok 

 

5.1 Tagozata:  

nincs 

 

5.2 Alapító, fenntartó és működtető megnevezése: 

 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27. 

5.3 Az intézmény felügyeleti szerve:  
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Az intézmény szakmai törvényességi felügyeletét a fenntartó látja el, a fenntartó 

tevékenységének törvényességi felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal 

gyakorolja. 

 

5.4. Az intézmény azonosítószámai: 

 

Törzsszáma: 19052500 

Adószáma: 19052500-1-04 

OM azonosító száma: 200279 

 

5.5 Az intézmény működési területei:  

 

Békés megye 

 

5.6 Az intézmény jogállása:  

 

Önálló feladatot ellátó, szakmailag önálló intézmény, jogi személy. 

 

5.7 Gazdálkodási jogköre:  

 

Részben önállóan gazdálkodó szervezet, amelynek működési szabályait az 

Alapszabály felhatalmazása alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat és az 

intézmény belső szabályzatai határozzák meg. 

 

6. Az intézmény tevékenységei 

 

6.1  Alapfeladatok: 

 

- pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

• a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

• a fejlesztő nevelés 

• a konduktív pedagógiai ellátás 

- óvodai nevelés 
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- fejlesztő nevelés-oktatás 

azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai nevelése, 

iskolai nevelése-oktatása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, 

iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatóak. 

 

6.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok:  

 

- Intézményi vagyon működtetése 

- Integrált óvodai, iskolai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. 

 

6.3. Kiegészítő tevékenységek: 

- Intézményi étkeztetés biztosítása  

- Az intézmény a fenntartó alapvető feladataival összeegyeztethető, bevételszerző 

tevékenységet is folytathat, de ennek eredményét köteles az alaptevékenység 

fejlesztésre fordítani.  

 

Egyéb humán-egészségügyi ellátások biztosítása (gyógytorna, masszázs, szakorvossal történő 

konzultáció) TEÁOR 8690 

Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG), 

Állatasszisztált terápia 

Gyógyító játékterápia,  

Integrációs játszóház sérült és egészséges gyermekek részére, szakember közreműködésével,  

Szülőklub, szülők, gondozók felkészítő tanfolyama, 

Integrációs szabadidő tevékenységek szervezése, táboroztatás, üdültetés 

Szakfolyóiratok, szakkönyvek, fejlesztő eszközök és játékok kölcsönzése, 

Mentálhigiénés szülőgondozás,  

Konferenciák, szakmai napok, továbbképzések szervezése 

Egyéb szakmai tanácsadás 

 

 

6.4 Vállalkozási tevékenység: 
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

 

6.5 Az intézmény feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése: 

 

Az intézmény Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesülete számára szolgáltatásainak végzése céljából a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat által tartós használatra átadott épületben működik.  Egyéb elkülönített 

vagyona nincs, a működés vagyoni feltételeit a fenntartó biztosítja saját vagyona, 

támogatások, adományok és a jogszabályok által finanszírozási források felhasználásával.  

A feladatok ellátását szolgáló tárgyi eszközöket (vagyon), a Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesülete bocsátja az intézmény rendelkezésére.  

Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog: A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

Elnökét illeti meg, a Megyei Közgyűlés által felruházott jogánál fogva.  

 

7. Az intézmény igazgatójának kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete nevezi ki  

pályáztatás útján legfeljebb 5 év időtartamra. A választás időtartamának lejártát követően az 

intézményvezető újra megbízható. 

 

7.1 Foglalkoztatási jogviszony, és a megbízás feltétele: Munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

 

7.2 Intézmény képviselete, vezetése: az intézmény törvényes képviseletét az igazgató 

látja el. Képviseleti jogát a fenntartó (Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesülete) elnökének jóváhagyásával ruházhatja át. A munkáltatói jogkört az 

intézményvezető felé a fenntartó, az egyesület elnöke gyakorolja, az Alapszabály 

szerint. 
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8. Pedagógiai programunk alapját képező jogi szabályozók: 

 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről  

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Kormányrendelet 

- 32/2012. (X.08.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

- 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- az 1998. évi XXVI. sz. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

- 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

 
- a finanszírozás tekintetében az állami költségvetésről szóló törvény rendelkezései 

- Ezen kívül az Intézmény működését legfelső szinten A Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesülete szabályzatai szabályozzák. 
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II. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

1. Az intézmény bemutatása 

 

    A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét 1981-ben mozgássérült emberek 

alapították, azzal a céllal, hogy segítsék a Békés megyében élő mozgásukban akadályozott 

társaik társadalmi integrációját, foglalkoztatását, rehabilitációját. Jelenleg 23 helyi 

szervezetünk működik Békés megyében, ezáltal 65 településen tudjuk segíteni a 

mozgásukban akadályozott embereket és családjaikat. 

 

Történeti áttekintés 

       A folyamatosan növekvő esetszám és bővülő tevékenységi kör miatt többször vált 

szükségessé a gyermekek ellátásának intézményesített formáit módosítani. Az egyesület 

igyekszik mindig a gyermekek, fiatalok boldogulását elősegíteni, ezért igyekezett a törvényi 

módosulásokat követve a megfelelő rendszert kiépíteni, működését segíteni Békés megye 

területén. 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyermekrehabilitációs és 

Információs Centrum első működési engedélyét 2003. január 31-én Békés Megye Főjegyzője   

adta ki.  Az intézmény által ellátott köznevelési feladatokat a 2011. évi CXC. Nemzeti 

köznevelési törvény 4.§ 1. pontja szerinti alapfeladatnak minősülő tevékenységekkel /p), q) 

pontok/, ugyanezen paragrafus 13. a) pontja alapján nyújtja.  A tevékenység összhangban van 

a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátása terén is. 

 A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ 

2014. augusztus 31-ig a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás feladatait az 1993. évi LXXIX. 

törvény szabályai szerint biztosította pedagógiai szakszolgálat keretében. 2014. szeptember 1-

jétől a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása gyógypedagógiai 

nevelési, oktatási intézményegység elindításával valósult meg.  

2015. szeptember 1-től a jogszabályokhoz igazodó szervezeti átalakítást követően egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézményként működik tovább. 
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2. Helyzetkép 

- A köznevelési intézményben a gyermekek, tanulók felvétele és ellátása, csak és 

kizárólag a megyei szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény alapján 

történik.  

- Az Alapító Okirat meghatározza alap- és kiegészítő tevékenységeinket. 

- Gyermekeink, fiataljaink a megyeszékhelyről, valamint a megye számos településeiről  

érkeznek.  

 

3. Jövőkép 

- Inkluzív nevelés, nevelés-oktatás elősegítése, az erre alkalmas gyermekek esetén 

- Egészségügyi kapcsolatok szinten tartása, bővítése a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, fiatalok minél magasabb színvonalú ellátása érdekében 

- Szülő-szakember együttműködésének javítása 

- Az EGYMI szervezeti egységeinek szakmai kapcsolattartása elméleti és gyakorlati 

bemutatókkal. 

-  Alapfeladatainknak megfelelően alkalmazkodunk a szükségletekhez, biztosítjuk a  

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. 

 

3.1. A köznevelési tevékenységben érintett gyermekek/tanulók 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó EGYMI pedagógiai 

szakszolgálatként, óvoda és fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolaként a gyermekek, tanulók 

ellátását az alábbiak szerint végzi:   

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 0-5 éves korig  

- óvodai ellátás 3-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig 

- fejlesztő nevelés 5-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig 

- a köznevelési intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók 

egészségügyi, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásainak ellátása  3 éves kortól 

tankötelezettségük teljesítéséig ellátási megállapodás alapján 

- konduktív pedagógiai ellátás 0-23 éves korig  

- fejlesztő nevelés-oktatás 6-16 éves korig,illetve tankötelezettségük teljesítéséig 

legfeljebb 23 éves korig 
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3.2 Az intézmény kiemelkedő jelentősége 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó EGYMI Békés megyében 

vezető szerepet vállal a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés, oktatás terén.  

A köznevelési intézményben a gyermekek, tanulók felvétele és ellátása, csak és kizárólag a 

megyei vagy országos illetékességű szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény 

alapján történik.  

 

4. Általános irányelvek 

- Speciális fejlesztés-gondozás elve: a napi tevékenységek a különleges fejlesztés-

gondozási igény kielégítését szolgálják. Ezek során hangsúlyt fektetünk a speciális 

segédeszközök következetes használatára, azok elfogadtatására. A fejlesztési és 

gondozási tevékenységek egymásra épülnek. 

- Individualizáció, egyedi differenciált bánásmód elve: a fejlesztések során mindig az 

egész személyiséget kell figyelembe venni, ezért fontos az egyéni odafordulás, a 

függőség elfogadása, de mindez izoláció kialakítása nélkül. Gyermekeink különböző 

adottságai miatt nagymértékű a differenciálás, amely főként azonos típusú feladatokon 

belül, az elvégzett munka mennyiségében, minőségi szintjében és a segítségnyújtás 

mértékében nyilvánul meg. Ez nem gátolja a közösségi nevelés lehetőségét, hiszen a 

közös szabadidő eltöltése, a kirándulások olyan közösségi élményeket adnak a 

gyermeknek, amely az egyéni munka során nem tud létrejönni. 

- Komplexitás és személyiségközpontúság elve: a fejlesztő munka és a személyi segítés 

komplex (sokoldalú, teljes körű) és személyiség-orientált. A fogyatékos ember 

akadályozottsága a sérült ember izolációját okozhatja. A fejlesztő munka és a személyi 

segítés olyan fontos mozzanat a fogyatékos ember életében, amely lehetővé teszi az 

„éntudat” fejlődését és csökkenti az izolációt. 

- Viszonylagos önállóság kialakításának elve: a sajátos nevelési igényű gyermeknek és 

felnőttnek megvan a lehetősége, hogy szükségleteit, saját akaratát, elhatározását 

átélhesse, s amennyiben lehetséges, meg is valósítsa. Kiemelkedő szerep jut a 

pedagógus vagy a személyi segítő éberségének, érzékenységének, hogy az önállóság 

megvalósulhasson. 

- Interakció és kommunikáció elve: a kommunikáció és a kapcsolatteremtés 

kivitelezésekor fontos, hogy a gondozónő, a személyi segítő és a gyógypedagógus a 
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fogyatékos emberhez tudjon alkalmazkodni. Így lesz képes arra, hogy a sérült ember 

közlését megértse, és vele együtt tudjon dolgozni. 

- Lehető legkorábbi fejlesztés elve: a minél korábban felállított diagnózis után kezdjük 

meg a habilitációt, rehabilitációt, amelynek célja a sérült funkciók korrigálása. 

- Elfogadó környezet elve: a sajátos nevelési igényű emberekhez méltó bánásmóddal 

közeledünk, elfogadjuk másságukat, pozitívan értékeljük önálló megnyilvánulásaikat, 

erőfeszítéseiket. A hétköznapi élet során elérhetővé tesszük számukra a lehető 

legnagyobb önállóságot, hogy a mindennapjaikat a legteljesebb mértékben élni tudják. 

- Kooperáció elve: a sérült ember, szakember közös együttműködésének alapja egymás 

tiszteletben tartása, hiszen együttesen vesznek részt a fejlesztési folyamatban is. Olyan 

tanulási formákat alakítunk ki, ahol lehetőség nyílik az élményszerzésre. 

- Normalizáció elve: a képességekhez mért lehető legjobb szintű társadalmi 

beilleszkedést érjük el. A fogyatékos személy életkörülményeit úgy kell kialakítani, 

hogy képességeinek megfelelően teljesen részt vehessen a társadalom életében. 

 

 

5. Általános célok és feladatok 

 

Célunk, hogy megvalósítsuk a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok 0-23 éves korig 

terjedő komplex, átfogó fejlesztését, személyiségformálását a köznevelési intézmény keretei 

között.  

 

Feladatok: 

- a sérült gyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-fogyatékosság megállapításának 

időpontjától kezdődően a gyermek fejlesztése a szülők bevonásával; 

- sajátos nevelési igényű, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztő 

nevelése, nevelés-oktatása; 

- óvodai ellátása, közösségi élmény nyújtása; 

- a sérült gyermeket nevelő családok mentális és szociális segítése, családgondozás; 

- egyéb szakmai feladatok ellátása (referenciaanyagok készítése, terjesztése, szakmai 

továbbképzéseken való aktív részvétel, folyamatos kapcsolattartás más 

intézményekkel). 

- tanévközi szünetekben a tanulók, gyermekek részére ügyeleti foglalkozások tartása. 
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6. A személyi feltételek biztosítása  

 

- A sérült gyermeket nevelő családok segítésében, a gyermekek fejlesztésében 

gyógypedagógusok, mozgásnevelők, egészségügyi dolgozók vesznek részt. Az ő 

munkájukat segítik az adminisztratív dolgozók és a technikai személyzet. 

- A gyógypedagógusok mindegyike a képzettségének megfelelő foglalkozást vezeti, 

egy-egy fejlesztő iskolai csoport irányítását is végzi. Óvodai csoport irányítás 

feladatait szakképzett gyógypedagógus végzi.  Pedagógiai szakszolgálatunknál a 

gyógypedagógiai feladatokat szakvizsgázott gyógypedagógusok látják el, illetve a 

szakvizsgával nem rendelkező gyógypedagógusok számára a munkáltató előírja a 

szakvizsga öt éven belüli megszerzésének kötelezettségét. 

- A konduktor konduktív pedagógiai módszerekkel a központi idegrendszeri sérülésből 

adódó mozgássérült gyermekek foglalkozásait vezeti, valamint a csoportok 

mozgásnevelését is szervezi. A konduktív feladatokat szakvizsgázott konduktorok 

látják el, illetve a szakszolgálati intézményegységben dolgozó szakvizsgával nem 

rendelkező konduktorok számára a munkáltató előírja a szakvizsga öt éven belüli 

megszerzésének kötelezettségét. 

- A gyógytornász mozgásfejlesztést végez, szükség esetén felügyeli a hidroterápiát 

végző szakemberek munkáját és a gyógyúszást irányítja. 

- A pszichológus a családoknak pszichológiai tanácsadást nyújt. 

- Évente legalább két alkalommal lehetőség van ortopédiai vizsgálaton való részvételre, 

az orvossal való konzultációra a fejlesztő szakembereknek és a szülőknek. Az orvos a 

vizsgálat során segédeszközök felírására is javaslatot tehet.  

- Igény szerint negyedévente neurológiai konzultáció is történik szakorvossal. 

- Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény védőnői és gyermekorvosi ellátást biztosít az 

ellátási megállapodás alapján. 

- Az alapfeladatokhoz többletfeladatok is kapcsolódnak, amelyből valamennyi 

szakember kiveszi a részét (pl.: szülőklub irányítása, team vezetése, stb.) 

 

 

7. A  tárgyi feltételek biztosítása 
 

A központ megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, amelyet pályázati keretekből biztosít és 

folyamatosan bővít. A tárgyi feltételek intézményegységenként is biztosítottak. A környezet 
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megfelelő kialakítására azért van szükség, mert optimális esetben hozzájárulhat az önálló 

életvitelre való felkészüléshez. A belső tér kialakítása úgy történt, hogy a gyermek számára 

jelentése legyen, illetve kellő biztonságot és védettséget nyújtson. Fontos a halmozottan sérült 

gyermekek esetében a stabil környezeti rendszer megteremtése, azért, hogy figyelmük ne az 

újabb orientációra korlátozódjon.  

 

 

8. A fejlesztések helyszínei 

- csoportszoba az óvodai ellátásban és a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő 

gyermekek elhelyezésére szolgál 

- a fejlesztő szobában kapnak helyet a korai fejlesztés egyéni és kiscsoportos 

foglalkozásai 

 

8.1 Közös helyiségek: 

- a szabadidő nagy részét a gyermekek az udvaron is tölthetik; 

- a gyermekek a szüleikkel a folyosókon várakozhatnak a terápia megkezdéséig; 

- az intézményi napi kétszeri étkezés biztosított (tízórai, ebéd) a kialakított intézményi 

étkezőben, illetve a csoportszobában is történhet; 

- az irodában a napi ügyek intézése történik; 

- a pénztárban a be- és kifizetéseket végzik; 

- az öltözők, a raktár, a személyzet kiszolgálásának színhelye; 

- a tanári szobában kerül sor a team megbeszélésekre és az egyéb megbeszélésekre; 

- az igazgatói szoba a tárgyalások színhelye. 

 

8.2. Külső helyszínek: 

- A gyógyúszás, a HRG foglalkozások biztosítására uszoda bérlése szükséges. 

 

9. Az Egységes Módszertani Intézmény kapcsolatai 

A központ kiegyensúlyozott kapcsolatot alakított ki és tart fenn a közvetlenül érintett 

szervezetekkel, intézményekkel. 
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9.1. A központ belső kapcsolatai 

- Gyermekek: fontos figyelemmel kísérni, hogy a gyermekek mennyire szeretik a 

végzett tevékenységeket, mennyire szeretnek az intézménybe járni.  Ez csak hosszú 

megfigyelés és szabadjáték segítségével térképezhető fel. 

- Munkatársak: a MKBME Napraforgó EGYMI belső életét ők alakítják, ezért 

kiemelkedő a szerepük. 

- Család: a gyermekek meghatározó nevelési színtere, ezt kiegészíti a szakmai munka. 

A halmozottan sérültek esetében fejlesztési lehetőség biztosított, tanácsokat kapnak a 

szülők és a fejlesztési teendők bemutatásra kerülnek. A kapcsolattartásban empatikus 

hozzáállásra, segítő szándékra, kölcsönös tapintatra, információ intimitására és 

kezelésére van szükség. Ennek színterei: családlátogatás, nyílt napok, fogadóórák, 

szülői értekezletek, közös programok és a napi kapcsolattartás. 

- Bármely helyi program, új terápia, új lehetőség beindításához a fenntartó jóváhagyása 

szükséges.  

- A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete által fenntartott intézmények közötti 

kapcsolattartás napi szintű. A fogyatékosok nappali intézménye és a támogató 

szolgálat folyamatos team munkában dolgozik, szakmai önállóságát teljes mértékben 

megtartva. 

9.2. A központ külső kapcsolatai 

- Megyei és országos szakértői bizottságok: : munkánkat a szakértői bizottságok által 

készített szakvélemény alapján végezzük. A bizottságok ebben fejlesztési javaslatokat, 

tanácsokat határoznak meg. 

- Szakorvosi ellátás: ortopéd és neurológus szakorvos, aki a helyszínen vizsgálja meg a 

gyermekeket, majd utóvizsgálatokat végez, és konzultál a szakemberekkel, vagy 

javaslatokat tesz az esetlegesen szükséges kiegészítő terápiákra. A gyermekek, fiatalok 

házi gyermekorvosaival szoros kapcsolattartás szükséges a mindennapi munkához 

nélkülözhetetlen információk biztosítására. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

védőnői és gyermekorvosi ellátást biztosít az ellátási megállapodás alapján. 

 

9.3        Az intézmény vezetésének kapcsolatai 

A szakmai munka megfelelő szintű irányításának érdekében a vezetés a következő 

intézményekkel áll állandó munkakapcsolatban: 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma; 

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 
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- Települési Önkormányzatok; 

- Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

- Országos  mozgás-, látás-, hallás-, beszédvizsgáló szakértői bizottságok és a Békés 

Megyei  Szakszolgálat,  Szakértői Bizottság 

 

9.4       A team kapcsolatai: 

- gyermekorvosok, védőnők; 

- bölcsődék; 

- ortopédiai műszerész, segédeszközgyártók és forgalmazók: elkészítik a 

segédeszközöket, megmutatják annak használatát, a mozgásnevelőket tájékoztatják a 

helyes használatról, illetve rajtuk keresztül folyamatosan ellenőrzik az eszközöket. A 

mintavétel, az eszközök próbája, átadása legtöbbször a helyszínen történik; 

- Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ); 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok; 

- Támogató Szolgálatok; 

- Bice-Bóca Alapítvány a mozgássérült gyermekekért; 

- Békés megyében működő kórházi gyermekosztályok. 
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III.  KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

 

A. Pedagógiai Szakszolgálat  

   A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak 

ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. A pedagógiai szakszolgálati intézmény a gyermeket, 

tanulót az első alkalommal történt személyes találkozás során a forgalmi naplóban 

nyilvántartásba veszi. Ha a gyermek, tanuló részére ezt követően a pedagógiai szakszolgálat 

intézménye ellátást nyújt, minden alkalommal egyéni fejlesztési lapon rögzíteni kell a részére 

nyújtott szolgáltatást. A pedagógiai szakszolgálat intézménye évente legalább egyszer 

összefoglalva rögzíti a gyermek, a tanuló fejlesztésének éves előrehaladási eredményét. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények együttműködnek a nevelési-oktatási, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, valamint a területileg illetékes 

gyámhatóság vezetőjével. 

A pedagógiai szakszolgálat intézménye tevékenysége során együttműködik a szülővel, 

kérésére felvilágosítást ad, segítséget nyújt a gyermek, tanuló otthoni neveléséhez. 

A pedagógiai szakszolgálat intézménye az általa lefolytatott vizsgálat, a gyermekekkel, a 

tanulóval való közvetlen foglalkozás során figyelembe veszi a gyermek, tanuló anyanyelvi 

sajátosságait. 

A pedagógiai szakszolgálat intézménye, tagintézménye köteles ellátni azt a gyermeket, 

tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a működési körzetben van, 

illetve aki az illetékességi területen jár óvodába, iskolába.  

 

1.  A Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított ellátások 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- fejlesztő nevelés 

 

A felsorolt tevékenységeket a szakszolgálati működésről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

szabályozza. 

2. A szakszolgálati ellátások bemutatása 

2.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

(1) A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata az 

ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek 
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fejlődésének elősegítése, a család kompetenciájának erősítése, a gyermek és a család 

társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés tevékenységei a komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás.  

(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. A 

szakértői bizottság a 18 hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek 

külön vizsgálata nélkül, gyermek neurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai 

vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti. 

(3) Az intézmény mellett fogyatékosok nappali intézményi ellátását biztosító 

intézményegység működik, ezért a 0-5 éves korú, korai fejlesztést és gondozást 

igénylő gyermekek ellátását a nappali intézményben is biztosítja. 

(4)  Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat 

be az óvodai nevelésbe. 

(5)  A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás vagy legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportfoglalkozás keretén belül valósítható meg. 

(6)  A korai fejlesztés és gondozás keretén belül a gyermek állapotának, szükségleteinek, 

valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok 

végrehajtásának időkerete 

• 0-3 éves kor között: legalább heti 1, legfeljebb heti 4 óra 

• 3-5 éves kor között: legalább heti 2, legfeljebb heti 5 óra. 

(7) A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó 

szakember a szekértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a 

gyermek állapota alapján egyéni vagy csoportfoglalkozáson illetve vegyesen – egyéni 

és csoportfoglalkozáson – is történhet. 

(8) Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati 

intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére 

• otthoni ellátás keretében vagy 

• a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra-használatra 

vonatkozó szerződést kötött intézményben kerül sor. 

(9) Otthoni ellátás vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával 

infrastruktúra- használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben történő ellátás 
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esetén az (6) bekezdésben meghatározott időkeretet - a szülő egyetértésével és a 

gondozásba történő bevonásával - a fejlesztési év átlagában kell teljesíteni. 

(10) A korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján, a gyermeket ellátó fejlesztő szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési 

tervben foglaltak szerint kell végezni. A fejlesztési tervet a szülővel ismertetni kell. A 

fejlesztési tervet legalább kettő, legfeljebb tizenkettő hónapra kell elkészíteni, 

időtartamát, a fejlesztést ellátó szakember határozza meg a gyermek életkorának, 

diagnózisának függvényében. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. 

Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell a gyermek állapotától függően a 

komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás feladatait. 

(11) A korai fejlesztést és gondozást végző szakember gyermekenként egyéni fejlesztési 

naplót vezet, és a gyermek fejlődését év végén értékeli. Az értékelési lap egy 

példányát át kell adni a szülőnek, egy példányát az illetékes megyei szakértői 

bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél 

marad. Az értékelésben javaslatot tehet a fejlesztő szakember a gyermek érvényes 

szakértői véleményének módosítására, amelyet a szakértői bizottság újabb vizsgálat 

nélkül módosít ez alapján. 

(12) Ha a korai fejlesztést és gondozást otthoni ellátás keretében szervezik meg, a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény gondoskodik a szükséges szakemberről. 

 

Alkalmazott terápiák: 

- Tervezet szenzomotoros tréning (TSMT) 

- Szenzomotoros integrációs terápia (Ayres terápia) 

- Hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika (HRG) 

- Autizmus-specifikus fejlesztés 

- Konduktív pedagógiai fejlesztés 

- Gyógypedagógiai fejlesztés 

-Logopédia 

- Zeneterápia 

- Állatasszisztált terápia 

-AAK 

-szurdopedagógiai terápia 

-tiflopedagógiai terápia 
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2.2. Konduktív pedagógiai ellátás 

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, amelynek lényege a 

tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. Ez a program a testi, szellemi és szociális 

szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. A konduktív pedagógia az ember 

szemléletének, aktivitásának, küzdeni tudásának, tanulási képességének, életrendszerének 

kialakítási programja. A konduktív pedagógia nem terápia. A konduktív nevelés célcsoportja 

elsősorban az a központi idegrendszeri sérült, akit szülés előtt, alatt, után gyermek, illetve 

felnőtt korban ért a károsodás. 

(1) A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív 

nevelése, fejlesztése, gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai 

neveléshez, iskolai neveléshez és az oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő 

foglalkozás keretében nyújtható.  

(2) A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak 

szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.  

(3) A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.   

(4) A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is 

megkezdhető. 

 

2.3.  A fejlesztő nevelés 

 

(1) A fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett 

komplex gyógypedagógiai fejlesztés, amelynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-

oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása.  

(2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől 

kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt.  

(3) A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a 

család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának 

időkerete legalább heti 5 óra. A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az 

időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével 

módosíthatja.  
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(4) A fejlesztő nevelés egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből álló 

csoportos foglalkozás, illetve vegyesen, egyéni és csoportos foglalkozás keretében 

valósítható meg. 

(5) Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali 

intézményében fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi 

ellátásban részesül, a fejlesztő nevelést – amennyiben a feladat ellátásához szükséges 

feltételek biztosítottak – az intézményben kell ellátni, és a tanácsadást a szülőn kívül 

az intézménynek a gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottai részére is biztosítani kell.    

(6) Ha a fejlesztő nevelés igénybevétele az intézményben nem oldható meg, a gyermek 

fejlesztésére otthoni ellátás keretében kerül sor. Az otthoni ellátás esetén a (3) 

bekezdésben meghatározott időkeretet – a szülő egyetértésével és a gondozásba 

történő bevonásával – a fejlesztési év átlagában kell teljesíteni. 

 

 

B. Óvodai Pedagógiai Program 

 

1. Az óvodai helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 
 

1.1 Céljaink  
 

Egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely a tanulást megalapozó kompetenciák fejlődését 

szolgálja figyelembe véve az egyéni teherbíró képességet, sajátos nevelési igényű gyermek 

esetében a tünetek változatosságát. Törekszik a harmonikus személyiségfejlesztésre, mely 

során kialakul a testi, szociális, értelmi érettség, így megelőzhetők az iskolai tanulási zavarok, 

illetve  ezáltal az iskolai beilleszkedés zökkenőmentessé válhat. 

A sajátos nevelési igényű óvodásaink sérüléseikből eredő hátrányaik csökkentésével 

neveljünk tudással, szeretettel, a társadalom hasznos tagjává, így biztosítva a gondjainkra 

bízott gyermekek számára az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt. Célunk a sokoldalú, 

harmonikus személyiség kialakítása, kibontakozásának elősegítése az életkori, egyéni 

sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése.  

 
A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz 

igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, 

hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek megalapozása a 

játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan.  
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1.2 Értékeink: 

- Szeretet  

- Elfogadás és tisztelet  

- Bizalom  

- Egészséges életmód  

- Anyanyelvi kultúra  

- Tudás  

- Viselkedés kultúra  

- Rendszeretet  

- Esztétikai érzék  

- Természetvédelem-környezettudatosság 

- Hagyományok 

A tevékenységek általános célja:  
 

- a tanítás-tanulás játéktevékenységbe ágyazott folyamatának biztosítása,  

- a tanulást támogató kompetenciák fejlesztése,  

- az ismeretekre való nyitottságra nevelés, sokrétű tapasztalat megszerzésére irányuló igény 

kialakítása,  

- szeretetteljes, befogadó, bizalommal teli, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt 

tartó óvodai nevelés biztosítása a pozitív szocializációs folyamat kialakítása céljából, 

- a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, a szülőkkel való együttműködést 

célzó, bizalmi kapcsolatrendszer kialakítása 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetében:  

- a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása  

- a sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek 

fejlesztése  

- amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat 

tanítása 

 
A fejlesztés legfontosabb területei:  

- Alapmozgások kialakítása, nagymozgások koordinálásának javítása, egyensúlyérzék 

fejlesztése 

- Motoros készségek fejlesztése: manuális készség, finommotorika fejlesztés 
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- Kommunikáció fejlesztése, beszédszervek ügyesítése, beszédértés kialakítása, a 

beszéd indítása 

- Szociális készségek fejlesztése  

- Kognitív funkciók fejlesztése 

- Percepció fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás) 

fejlesztése  

- Játéktevékenység fejlesztése 

- Önkiszolgáló tevékenység fejlesztése  

 
 

1.3 Nevelési alapelveink  
 

- Az életkori, érési sajátosságokhoz és a sajátos nevelési igényhez igazodó 

támasznyújtás, az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik az interperszonális 

kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, viselkedésformák, 

normák kialakítására. 

- Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segítjük a kognitív képességek 

fejlődését, a kommunikáció kialakulását. A tanulási képességeket meghatározó 

struktúrák fejlesztésénél a tapasztalatszerzésre és a mozgásra alapozunk. 

- Az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a teljes személyiség fejlesztése 

játékkal, mozgással, örömmel végzett tevékenységekkel, lehetőségeik 

figyelembevételével team munkában. 

- A ránk bízott gyermekeket szeretet, türelem, megértés és tisztelet veszi körül 

óvodánkban.  

- Az óvodapedagógus és más alkalmazottak személyisége, magatartása, tevékenysége 

modellt nyújt a gyermekek számára.  

- Az óvodáskorú gyermekek védelme, esélyegyenlőségének biztosítása, jogainak 

érvényre juttatása a nevelés és a törvények adta eszközökkel. Egyenlő hozzáférés 

biztosítása minden gyermek számára az irányelvek figyelembe vételével, beleépítve 

mindennapi tevékenységeinkbe. 

- A nevelőmunkát segítőink tapasztalataikkal, magas szintű szaktudásukkal biztosítják a 

gyermekek elsődleges szükségleteinek speciális kielégítését az étkezés terén, valamint 

a szobatisztasággal nem rendelkezők esetében a pelenkák folyamatos cseréjét, testük 

tisztántartását. 

- A gyermekek érdekei elsődlegesek, mindenekfelett állóak.  
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- A differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgáljuk a 

képességfejlesztést, törekszünk a hiányosan működő képességek korrekciójára az 

észlelés minden területén. 

- Nemi sztereotípiák tudatos kerülése.  

- Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése a gyermekek érdekében.  

- A gyermek fejlesztéséért és neveléséért felelős szakemberek együttműködnek az 

elfogadás és a társadalmi integráció elősegítése érdekében. 

- A szakemberek igény illetve szükség szerint segítséget nyújtanak a család számára, 

tiszteletben tartva a szülők és hozzátartozók jogait, érdekeit, akaratát. 

- Az ünnepek közös megtartása a családdal (karácsony, farsang, anyák napja, 

gyermeknap, évzáró) erősíti a bizalmon alapuló családias légkör kialakulását, 

elmélyíti az elfogadást. 

 

 
2. Gyermekkép, óvodakép 

 
2.1. Gyermekkép 

 
Az alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással 

nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. 

A gyermeki személyiség fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 

spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők 

együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori 

szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség 

szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, 

hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Elvárásainkat az adott gyermek képességei, sajátos nevelési igényű gyermek esetében 

sérülésének jellege, súlyosságának mértéke és az esetleges társuló fogyatékosságai tükrében 

határozzuk meg.  

Előfordulhat, hogy egy sérült gyermek képességei valamely területén kiemelkedő 

teljesítménnyel bír, ennek azonosítása és kibontakoztatása is kiemelt feladatunk. 



 26 

Az óvodánk által nyújtott speciális támogatások, fejlesztési törekvésekből adódóan a 

sérülések arányában ugyan, de a gyermekekben ki kell alakulni az alkalmazkodás 

képességének, akaraterőnek, önállóságnak, együttműködésnek. 

Az óvodáskor idején a sérült, halmozottan sérült gyermekek igen változatos képet mutatnak. 

Az eltérések a sérülés súlyosságában, típusában, a gyermek életkorában, fejlettségi szintjében 

és előzetes családi, vagy intézményes nevelésében gyökereznek. 

Óvodánk figyelembe véve, a sérült gyermekek közös jellemzőit,  – miszerint fejlődési ütemük 

lelassult, érdeklődésük nehezen felkelthető, figyelmük csapongó, motiválatlanok és 

érzelemszegények- a fejlesztések során kis lépésekben,változatos gyakorlást biztosítva, a 

funkciók tudatos egymásra építésével segítjük elő a gyermek alakulását, sikerélményhez 

juttatás közben. 

 

 
2.2. Óvodakép 

 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és 

tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének 

legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő, képességfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek 

a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni 

sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátását. 

Az óvodai nevelésünkben az alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez 

igazítjuk. 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről.  A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak,sérüléseknek és 

fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető 

játékról; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 



 27 

igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges 

fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

 

Óvodánkban a pedagógusainkra és a pedagógiai munkát segítőkre fokozott felelősség 

nehezedik, hiszen ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek is jól szervezett, 

harmonikus közösségben, érzelmi biztonságban sajátítsák el a társas viselkedés szabályait, a 

terápiákat követően, ahhoz az kell, hogy a segítő személyzet jól együtt tudjon dolgozni, 

szakmai hozzáértése legyen, valamint jól szervezett egységben működjenek. Mindezeket 

nehezítik az egyénre szabott terápiás módszerek, vagyis a közösség alakulását, a szociális 

folyamatot erősen befolyásolják. 

Kiemelt figyelmet kell irányítanunk az önkiszolgáló tevékenység fejlesztésére az eltérő 

fejlődésmenetből eredő, későn kialakuló önállóság következtében. Intézményünk ezért a 

szülőkkel való együttműködésben látja a gyermek szükségleteinek preferálása utáni 

önkiszolgáló tevékenység kialakítását, megalapozva az önálló életvitelre történő 

alkalmasságot. 

Pedagógusaink és a segítő személyzet is megtalálta az óvodások fejlesztésének szépségét, 

egyediségét, valóra tudják váltani emberi és pedagógiai törekvéseiket, és átlátják a nevelés 

távlati céljait is. Pedagógusaink szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, 

végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés 

távlatait is figyelembevevő speciális óvodai nevelőmunkát végeznek.  

 
3. Az óvodai nevelés feladatai 

 
3.1 Egészséges életmódra nevelés 
 

Intézményünkben az egészséges életmódra nevelés elsődlegesen a testi és lelki gondozást 

illetve a személyi és környezeti higiénia kialakítását jelenti, melynek során a családdal 

szorosan együttműködve dolgozunk.  

 

3.1.1 A gondozás és egészséges életmódra nevelés célja:  

Célunk a gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme és 

gondozása. Valamint a családra és a gyermekekre egyaránt vonatkozó higiéniai, étkezési, 

életmódbeli szokások kialakítása. 

 

3.1.2 Feladataink az egészséges életmód kialakításában  
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Intézményünk törekszik egy állandó és kiszámítható életritmus biztosítására, melyben 

megszervezi a táplálkozási, a testápolási, öltözködési, mozgási, pihenési és alvási 

tevékenységeket. Ezekbe a folyamatokba képességeiknek megfelelő módon, a gyermekek a 

lehető legönállóbban kapcsolódnak bele, melyből egy szokásrendszer, azután pedig egy 

életmód alakulhat ki.  

 

3.1.3 Az egészséges életmód alakításának területei  
 
3.1.3.1 Gondozás 
 

 A szociokulturális háttér különbözőségei miatt a gondozás fő feladata egy olyan szokás - és 

szabályrendszer megvalósítása, ami az egyéni eltérések figyelembevételével minden gyermek 

számára elfogadható és követhető. Ezen szabályok betartása által kialakítható az egészséges 

életmód, mely magába foglalja az önkiszolgálási, önellátási tevékenységeket, az 

egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, a komfortérzet kialakítását. Továbbá 

fejleszthető egy belső igény a fent említettek meglétére, hogy a gyermek kívánja, alapvetőnek 

érezze ezek szükségességét.  A sikeres tevékenység alapja egy bensőséges, őszinte kapcsolat a 

gyermekek és a csoportban dolgozók között. 

 

3.1.3.2 Az egészséges környezet biztosítása 
 

Intézményünk lehetőségeit maximalizálva igyekszik biztosítani minden feltételt az egészséges 

életmódra nevelés céljainak megvalósításához. A tárgyi környezet kialakításánál szem előtt 

tartottuk a biztonságot, az akadálymentességet és az áttekinthetőséget, ezzel biztatva és 

motiválva a pontos és megfelelő tevékenységre a gyermekeket. 

 

Feladataink:  

 

- nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítása 

- szokás és szabályrendszer bevezetése 

- a gyermek szükségleteinek kielégítése  

- önállósági törekvések támogatása  

- baleset megelőzés, balesetvédelem  

- az eszközök állapotának ellenőrzése valamint az eszköztár folyamatos bővítése  
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- család bevonása a feladatokba 

- betegség megelőzés, egészségvédelem  

- a környezet ápolása, szépítése  

 
Eszköz szükséglet:  

 

Mosdóhasználatnál, tisztálkodásnál, testápolásnál:  

- sajátos nevelési igényű gyermek számára akadálymentesített mosdó 

- elkülönített, jellel ellátott törölközőtartó, megfelelő magasságba helyezve  

- folyékony szappanadagolók  

- polc a fogmosó poharaknak és jellel ellátott poharaknak 

- tükör  

 

Étkezésnél:   

- tálaló kocsi  

- gyermek méretű étkészlet és evőeszközök kezesség szerint vagy speciális, egyéni 

evőeszköz 

- termoszbetétes kancsó 

- előke, szalvéta szükség szerint 

 Pihenésnél:  

- cserélhető huzatú vastag ágyszivacs  

- óvodai ágyak 

-  saját jellel ellátott ágynemű  

 

Betegségek megelőzése: 

- Nélkülözhetetlen a saját jellel ellátott tisztasági csomag használata a betegségek 

megelőzése végett 

- Biztonságos, a gyermek testi adottságaihoz illő bútorzat és eszközök  

- Rendszeres szellőztetés, fertőtlenítés  

Az egészségvédelem érdekében: 

- Időtöltés a friss levegőn 

 

 

 



 30 

3.2 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés  

 

Az ismeretbővítés, a tudás gazdagítása, a magatartás szabályozása az érzelmeken 

keresztül szervezhető meg kiegyensúlyozott légkörben. A kiszámítható, megbízható, 

értelmezhető környezet biztosítja a gyermekek számára a szabályok elfogadását, az 

ismeretek befogadását és az érzelmek fejlődését. Az érzelmi nevelés alapvető lépése, 

hogy a gyermek megtanulja megismerni önmagát és környezetét, és elsajátítja a békés 

együttélés szabályait. Ezen felül, hogy elfogadja a másságot, észreveszi és értékeli a 

különböző emberi erényeket.  

 

 

 

 

 3.2.1 Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés célja 

 

Célunk egy szeretetteljes, biztonságos környezet megteremtése, ahol a csoportban 

dolgozók személyes segítségükkel, példaadásukkal hozzájárulnak a gyermekek 

önbizalmának erősítéséhez, és a társas kapcsolataik minőségének javításához. Ugyanis a 

felnőtthöz fűződő viszony biztosítja a kiegyensúlyozottságot, a jó közérzetet. És egy ilyen 

légkör teszi lehetővé, hogy a gyerekek megismerjenek, megtapasztaljanak és átéljenek 

minél többféle érzést és érzelmet. 

Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés esetében is törekszünk a család és az óvoda 

harmóniájára és együttműködésére.   

 

3.2.2 Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés feladata 

 

- az alkalmazkodó készség fejlesztése  

- valós énkép és éntudat kifejlődése  

- a csoport kohézió kialakítása 

- a viselkedészavarok kialakulásának megelőzése, csökkentése 

- ünnepségek szervezése, hagyományok ápolása a családdal együttműködve 
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Beszoktatás  

 

Egyedi helyzetet teremt intézményünkben az a tény, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekeink eltérő diagnózissal, különböző képességekkel rendelkeznek, valamint hogy 

különböző közösségekből érkeznek az intézményünkbe. Ebből eredően kiemelten 

törekszünk a derűs légkör, érzelmi biztonság kialakítására, ezért a következő beszoktatási 

rendszert alkalmazzuk:  

- A gyermekek beszoktatása, folyamatosan, a szülők bevonásával történik.  

- Igyekszünk elősegíteni a társas kapcsolatok alakulását, a viszonyok továbbfejlődését,  

 szorosabbá válását, és áthidalni a kommunikációs nehézségeket a gyerekek között.  

-  Különösen fontos a vegyes életkorú csoportunkban az egymáshoz való 

alkalmazkodás, a segítségnyújtás és az egymás iránti érdeklődés igényének kialakítása  

-  Csoportjainkban lényeges, hogy a kis gyermeklétszám lehetővé teszi a differenciálást, 

és az egyéni képességek szerinti értékelést.  

-  A csoportközösség mielőbbi kialakulása érdekében, igyekszünk a beilleszkedési 

időszak alatt a lehető legtöbb és legsokrétűbb élményt nyújtani a csoport tagjai 

számára. 

- Mivel a csoportok sajátossága, hogy több pedagógus, terapeuta és pedagógiai munkát 

segítő szakember tartozik a gyermekekhez, lényeges biztosítani a velük való 

megismerkedést. 

-  Az intézményen helységeinek ajtaján lévő jelzések teszik lehetővé a magabiztos 

eligazodást. 

 

 Feladatok az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés folyamatában  

 

- A beszoktatási időszak egyik feladata a szeretetteljes, elfogadó, empátiás kapcsolatok 

megszervezése a beilleszkedési időszakban. Az otthonos légkör kialakítása és az 

igények elfogadása. Ebben a szakaszban a folyamatos családi támogatás és az anya 

jelenléte növeli a gyermek biztonságérzetét.  

- Lényeges feladat a családdal való kapcsolattatás, a folyamatos tájékoztatás 

rendszerének kiépítése a gyermek megfelelő fejlődése érdekében.  

- Feladat egy a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazkodó, biztonságos, inger gazdag és 

esztétikus élettér kialakítása. 
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- A szép iránti fogékonyság és az esztétikai érzelmek fejlesztése, az élmények 
befogadására való igény kialakítása.  
 

- Az erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztése, erősítése a pozitív példaadással, 

valamint a szociális érzelmek lehető legkomplexebb fejlesztése.  

- Őszinteség, felelősségérzet, igazságosság, udvariasság és további erkölcsi érzelmek 

fejlesztése. 

- Kíváncsiság, csodálkozás, kétely, érdeklődés és egyéb intellektuális érzelmek 

fejlesztése. 

- Feladattudat és feladattartás kialakítása, szabálytudat erősítése és egyéb akarati 

tulajdonságok fejlesztése. 

 
 
 

Szocializáció  
 

- Nyugodt, szeretetteljes, otthonos, empatikus légkör biztosítása  

- Felnőttek és gyermekek mindenirányú érzelmi kapcsolatának erősítése Pedagógus - 

gyermek, gyermek – gyermek kapcsolatának emocionális erősítése  

- Együttes élményeken alapuló tevékenységek megszervezése  

- A harmonikus közösségi élet szokásrendszerének kialakítása 

- A csoportszobák és fejlesztőtermek környezettudatos szemléletű, szép, egyszerű és 

akadálymentes berendezése. 

 
Családi szocializáció  
 
A pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai feladatok egyik legösszetettebb területe 

a szociális-érzelmi fejlesztés, mert a viselkedés szabályozása, a megismerés az 

érzelmeken keresztül szervezhető meg. Ennek során fontos, hogy a gyermek és családja 

tanulja meg elfogadni a másságot, és sajátítsa el az együttélés szabályait. A viselkedés 

normalizálása, az alkalmazkodási készség erősítése és a csoportegység mielőbbi 

kialakulása segíti a gyermek szociális beilleszkedését, és sajátos nevelési igényű gyermek 

esetében elősegíti az integrálhatóságot. Nélkülözhetetlen a szülők rendszeres 

tájékoztatása és a tanácsadás a gyermek otthoni foglalkoztatásával kapcsolatban. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a szülők által felvetett problémák kezelésére, mert fontos feladatunk 
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az anya-gyermek kapcsolat normalizálásának segítése, és a család életminőségének 

javítása. 

 

3.2.3 Hagyományok, ünnepélyek, mint az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 
lehetősége  

 
Fontos nevelési célnak tartjuk értékeink, hagyományaink megőrzését és felelevenítését. 

Ennek során alakíthatjuk a hazánkhoz, szülőföldünkhöz kötődő viszonyt. A 

hagyományőrzéssel a közösséghez tartozást szeretnénk hangsúlyozni, valamint a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően a szokásrendszer kialakulását és 

elfogadását. Az ünnepségek a szülőkkel együtt valósulnak meg. Az ünnepségek 

intézményen belüli közös megvalósítása jó lehetőség a szervezetek közötti integrációra. 

- Születésnapok 

 Közösen megünnepeljük a csoportba járó gyermekek születésnapját. Énekléssel, gyertya 

gyújtással köszöntjük fel az ünnepelt gyermeket.  

- Kirándulások  

Lehetőség szerint évszakonként élményszerző kirándulásokat szervezünk, az természet 

változásainak megfigyelésére  

- Múzeumlátogatások  

A fejlesztéshez kapcsolódóan ellátogatunk békéscsabai múzeumokba, szarvasi 

arborétumba.  

- Bábszínház  

Lehetőség szerint minél gyakrabban ellátogatunk bábelőadásokra. A Jókai Bábszínház 

művészei alkalmanként intézményünkben is tartanak rövidebb előadásokat. A 

békéscsabai Napsugár bábszínház művészei is megfordulnak nálunk. 

- Márton-napi mulatság 

  Együtt készítjük el a libazsíros kenyeret tízóraira, majd kezdődik a közös mulatozás. 

- Mikulás ünnepség  

A gyermekeknek ajándékot készítünk, melyet a Mikulás személyre szólóan ad át, majd 

ünnepi bábelőadás következik bábművészek vagy az intézmény dolgozói előadásában.  

- Karácsony  

Szülőkkel történő közös ajándékkészítés formájában teremtjük meg a karácsonyvárás 

hangulatát. Mézeskalács díszítéssel, karácsonyi díszek készítésével hangolódunk az 

ünnepre. 
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- Farsang 

Táncmulatságot szervezünk, melyre a család minden tagját szeretettel várjuk. 

Megrendezzük az ilyenkor szokásos jelmezes felvonulást, megkóstoljuk az elkészített 

fánkokat.  

- Március 15.  

Zászlókat, kokárdákat készítünk, és sétával egybekötve elhelyezzük a közeli emlékműnél. 

- Autizmus világnapja 

A gyerekek-minden csoport közösen-kék lufikat engednek el az udvaron. 

- Húsvét  

A szülők bevonásával kézműves délutánt szervezünk, melyen a hagyományoknak 

megfelelően tojást festünk, húsvéti díszeket készítünk.  

- Madarak, fák napja 

Közös éneklés, zenélés, kézműves foglalkozások keretében hívjuk fel a gyermekek 

figyelmét a természetvédelemre, növény-, és állatvilágunk értékeire. 

- Anyák napja 

A gyermekek, csoportonkénti szervezésben, ajándékkal, műsorral köszöntik az 

édesanyákat, nagymamákat. 

- Gyermeknap  

Játszóházat és színes programokat (póni lovaglás, ugrálóvár, közös éneklés) szerveznek 

az intézmény dolgozói, a nap jó hangulatú ebéddel zárul. 

- Tanévzáró ünnepség és ballagás  

A gyermekek különböző körjátékokat, mozgásos játékot, drámajátékot mutatnak be a 

szülőknek, hozzátartozóknak. Elbúcsúztatjuk az iskolába készülő gyermekeinket. 

 

 3.2.4 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok 

 

- A társakhoz történő helyes viszonyulás a kooperatív megoldásra ösztönző, páros és 

kiscsoportos tevékenység során alakul ki. 

- A hazához, szülővároshoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság 

őrzése. 

- A természeti és társadalmi környezetben lévő értékek tisztelete. 

- Az együttműködés elmélyítése a család és a pedagógusok között. 

- Az erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, fejlesztése.  

- Ismerje meg a közösségben megkívánt viselkedés kultúrát. 
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- A már kialakult szokások váljanak igényekké. 

- A közös tevékenységekben rendszeresen, aktívan vegyenek részt. 

- Legyenek tisztában a viselkedés alapvető szabályaival, azokat tartsák be. 

- Türelmesen és figyelmesen hallgassák meg a felnőtteket és társaikat. 

- Legyenek képesek a különböző életkorú társakkal szembeni elfogadó magatartásra. 

- Alakuljon ki feladattudata, legyen türelmes és kitartó a munkavégzés során. 

 
3.3 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 
Az anyanyelvi és az értelmi fejlesztés a teljes nevelési folyamat egészében a gyermeki 

cselekedetre, önállóságra és a sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. A nevelési folyamat a 

spontán és irányított tapasztalatszerzést a kötött és kötetlen foglalkozások rendszerét 

jelenti. A két feladat megoldása szoros egységben valósul meg.  

 

3.3.1 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés célja 

 A gyermek olyan készségeket, ismereteket, jártasságokat, sajátítson el, értelmi 

képességei úgy fejlődjenek, hogy az élet változó helyzeteiben jelentkező feladatokat meg 

tudja oldani, tudjon eligazodni a világban.  

 

3.3.2 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés feladatai  

- kommunikációs helyzetek teremtése  

- hangadásra biztatás 

- a beszédkedv felkeltése és fenntartása 

- a beszéd értés- és észlelés fejlesztése 

- az összefüggő beszéd kialakítása  

- nonverbális kommunikáció támogatása  

- a tevékenység végzés során szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, ok-okozati 

viszonyok felismerése és megfogalmazása 

- kognitív képességek fejlesztése 

- a valóság egyre pontosabb észlelése  

- a fogalmi gondolkodás kialakulásának segítése  

- a kreativitás támogatása  

- a problémamegoldó gondolkodás kialakítása  

- a figyelemkoncentráció fejlesztése 
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- illemszabályok gyakorlása 

 

3.3.3 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés tartalma  

 

Az anyanyelvi nevelés az összes tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Az anyanyelv használata áthatja az óvoda egész napi életét, nélkülözhetetlen a nevelés és 

fejlesztés szempontjából, beépül a mindennapokba. A gyermek szabad önkifejezésének, 

közlési vágyának elősegítésére megértő, segítő és befogadó környezetre van szükség. 

Elsődleges, hogy támogassuk a gyermekek egyéni kommunikációs formáit, törekedjünk 

rá, hogy beszédkedvét megőrizze, kommunikációs vágyát megtartsa, hogy az anyanyelv 

használata minél magasabb szintűvé váljon. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban áll 

az anyanyelv és kommunikáció fejlődésével. Az anyanyelv célzott fejlesztése egyéni 

foglalkozásokon, logopédus irányításával, és a „reggeli kör” elnevezésű óvodai 

foglalkozás keretében óvodapedagógus kezdeményezésével, változatos tevékenységeken 

keresztül, szituációkban, játékosan valósítható meg. A gyermek, mialatt megismeri 

környezetét, olyan tapasztalatok, élmények birtokába jut, melyek a környezetében való, 

életkorának és egyéni képességeinek megfelelő, biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükséges. Megismeri a szűkebb, tágabb környezet és az ott élő emberek, hagyományok, 

szokások értékeit. A környezet megismerése során matematikai tartalmú ismereteknek és 

tapasztalatoknak is birtokába jut. Az értelmi fejlesztést széleskörű eszközökkel teljesítjük 

ki, hogy minél több oldalról, minél több érzékszerv bevonásával sajátítsák el a szükséges 

jártasságokat, készségeket, képességeket. A gyermek gondolkodása az aktív 

nyelvhasználat során, elemi tapasztalatok szerzésével, kommunikációs helyzetekben 

fejlődik leginkább. 

 

3.3.4 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok  

 

- szeretetteljes, biztonságos, elfogadó légkör biztosítása, melyben a gyermek 

kommunikációs vágya felkelthető, és kommunikációs eszközök használatára sarkall 

- sokrétű tapasztalatszerzés biztosítása által az egyéni képességeknek megfelelő 

érzékelés, észlelés kialakítása 

- a gyermek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése 

- olyan kommunikációs szituációk megteremtése, melyben a gyermekek szókincse 

folyamatosan bővül és fejlődik  
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- nonverbális jelzőrendszer kiépítése az eredményes kapcsolatfelvétel és 

kezdeményezés érdekében 

- autizmus specifikus kommunikációs eszközök megismerése, elsajátítása és 

alkalmazása 

 
4. Az óvodai élet tevékenységformái 

 
4.1 Játék 
 

 A játék örömforrás, a gyermekek legfontosabb alaptevékenysége, amely megalapozza a 

későbbi fejlődési lehetőségeket, a tanulást és a munkát. A játék spontán, a gyermek által 

szabadon választott elsődleges tevékenység. A játékon keresztül a gyermekek harmonikus 

személyiségének kibontakoztatását, kompetenciáinak fejlesztését segítjük elő. Az önálló játék 

lehetőséget biztosít a képzelet fejlesztésére, spontán örömszerzésre, a szocializációs és értelmi 

fejlődés erősítésére, a gyermek beszédkedvének fokozására.  

 

 4.1.1 Játék feltételei  
 

- nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör - amelyet a napirend kialakítása biztosít 

- megfelelő játékok jól látható, elérhető helyen 

- megfelelő játszóhely – építősarok, babaszoba, mesesarok, kialakítása  

- megfelelő idő biztosítása - speciális helyzet, a terápiás foglalkozások, kötött rendje 

miatt 

 
 
 
 

4.1.2 Intézményi sajátosságok a játékban  
 

A mozgás, a figyelem, a testséma, a térészlelés, a tapintásos észlelés, a verbális készségek 

fejlesztése érdekében, a terápiás fejlesztőmunka támogatásában kiemelt szerepe van a 

gyakorló, fejlesztő, társas és szabályjátékok játékok játszásának. Az eszközhasználat 

szélesítésére és pontosítására a finommotorikát segítő konstrukciós játékok játszása különösen 

fontos tevékenység. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka eszközei a gyermekek számára 

hozzáférhetőek, szabadon választhatóak. A beszéd nehezítettsége, a nonverbális 

kommunikáció támogatása érdekében a szorongás oldására gyakran kezdeményezünk 

bábjátékokat és szervezünk bábelőadásokat, látogatjuk a bábszínházat. A beszéd 
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akadályoztatottsága miatt szerepjáték ritkábban alakul ki, de fontos, hogy mintaadással 

segítsük ennek szerveződését. Megismerkedhetnek már ismert mesék sajátos képi 

megjelenítésével a mese feldolgozását, a beszédértést segítő játékokkal. A játék lehet a 

gyermek szabad játéka és az óvónő által kezdeményezett játék. 

 

 A játék személyiségfejlesztő hatása: 

- a gyermek kifejezheti vágyait  

- megvalósíthatja elképzeléseit  

- kibontakoztathatja képességeit 

- fejlődik értelme, érzékelése, észlelése, szókincse gazdagodik, kifejezési vágya nő 

- társas viselkedése formálódik 

- szociális képességei, érzelmi akarati életének szabályozása fejlődik  

 

4.1.3 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok  
 

- önfeledten, örömmel, kitartóan játszik  

- élményei eljátszására képes 

- egyéni ötlet alapján épít, konstruál  

- megérti és elfogadja játszótársai elképzeléseit 

- egyre inkább alkalmazkodik a játékszabályokhoz, maga alkot szabályokat, társait 

figyelmezteti azok betartására  

- önálló alkotásai vannak, törekszik egyéni ötletek alapján tevékenykedni 

- megtanul  rendeltetésszerűen bánni számára eddig ismeretlen játékeszközökkel 

- autizmus spektrumzavarral élő gyermek esetében az új játékkészségek elsajátítása 

-  

4.2 Munkajellegű tevékenységek 
 

 Az óvodai munkatevékenység a cselekvő tapasztalatszerzés fontos eszköze, a kognitív és 

szociális készségek, képességek, attitűdök és az ismeretek fejlesztésének színtere. A 

munka folyamatában a gyermekek megfigyeléseket, tapasztalatokat szereznek 

környezetükről. A munka célra irányuló, minden esetben külső irányítással folyó 

tevékenység, mely a gyermektől belső fegyelmet, figyelmet igényel. A munka során 

elengedhetetlen a motiváció, a folyamatos buzdítás és a dicséret. A gyermek munkája sok 
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rokon vonást mutat a játékkal, a munka az óvodás kor végéig játékos jellegű tevékenység 

marad.  

 

4.2.1 A munkajellegű tevékenység célja  
 

- a jártasságok, készségek kialakítása  

- a munkajellegű tevékenységek megszerettetése  

- a munka becsületére nevelés  

- mások munkájának tisztelete 

 
4.2.2 A munkajellegű tevékenység feladata  
 

- a gyermek aktivitásának felhasználása a tevékenység végzés érdekében  

- saját testi épségének megőrzése 

- a környezet tárgyainak tisztaságára, épségére nevelés  

- a munkafeltételek és eszközök biztosítása 

- a munkaszervezés, munkaeszköz használat kialakítása  

- a munkavégzés dicsérete 

 

 
4.2.3 Területei  

 
• Önkiszolgáló munka 

 
Az önkiszolgálási tevékenységeknek fontos szerepük van a gyermekek önállóvá válásában és 

egyedülálló módon fejleszti önmegismerésüket, énképüket, ezért fontos hogy türelmes, 

kiegyensúlyozott, segítő légkört biztosítsunk e tevékenységekhez. 

 

• Testápolás  

A fejlesztési terület célja az életminőség javítása és a képességekhez mért legnagyobb 

mértékű önállóság elérése. A gyermek ne legyen kiszolgáltatott, együtt tudjon működni a 

gondozást végző személyekkel. A gyermekek egészségének védelmében, fontos feladatunk a 

tisztálkodás igényének kialakítása. 

- tisztálkodási szokásaik igazodjanak az óvoda napirendjéhez, szükség esetén jelezzék 

igényüket, kérjenek segítséget pl. toalett használata 
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- váljon igényükké a rendszeres tisztálkodás (fogápolás, kézmosás, fésülködés), 

ruházatuk tisztaságának megőrzése 

- fogmosó eszközeiket tartsák tisztán segítő személy segítségével 

- cseréljék törölközőjüket felnőtt segítségével 

- papír zsebkendőjüket használat után dobják a szeméttartóba 

 

• Öltözködés 

Az önálló öltözködésre nevelés elsődlegesen fontos feladat. A felöltözésnél, vetkőzésnél 

egyéni szükséglet szerinti megsegítést biztosítunk. A gyermekeket az időjárásnak megfelelő 

réteges öltözködésre szoktatjuk. − a gyermekek óvodai öltözéke legyen kényelmes, praktikus, 

könnyen kezelhető, tiszta:  

- az intézményben kötelező a váltócipő használata 

- fontos a  ruhadarabok helyes sorrendjének felvétele és a ruházat ellenőrzése, igazítása 

az öltözködésnél  

 

• Étkezés 

 Az étkezés kulturált lebonyolítása, az egészséges életvitel kialakítása fontos feladatunk. 

- a kulturált étkezés feltételeink biztosítása (terítés, tálalás) 

- környezet higiéniai feladatok végzése a gyerekekkel együtt (pl. étkezés után seprés, az 

asztal letörlése)  

- az évszakoknak és ünnepeknek megfelelően, és az egészséges étkezés megismertetése 

érdekében közösen ételeket készítünk pl. almakompótot, gyümölcssalátát, mézes 

sütemény, tojásételeket, farsangi fánkot  

- reggelinél az önkiszolgálás, ebédnél a másokért végzett naposi munka kap nagyobb 

hangsúlyt (szükség esetén gondozó segítségével)  

- az evőeszköz, pohár használat kialakítása 

- a speciális szükségletű (hasadékos, liszt-, fehérje érzékeny) gyermekek számára 

biztosítjuk az egyéni étrend lehetőségét a szülők segítségével 

 

• Pihenés  

A pihenés fiziológiás szerepe fontos óvodás gyermek életében, a pihenés alatt a csend és 

nyugalom biztosítása elengedhetetlen 

- pihenés előtt a csoportszobát szellőztessük 
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-  az elalvás előtti mese- és zenehallgatással megnyugtatjuk a gyermeket, oldjuk a 

délelőtt folyamán átélt feszültségeket.  

 
 
Közösségért végzett munka 

 

- Naposság  

„Naposi tábla” alapján választjuk a felelőst. A munka elvégzése után értékeljük, 

megköszönjük a feladatvégzést. A napos feladatai egyénre szabottak, nem általánosak az 

egyéni fejlettség határozza meg a naposi teendők ellátását.  

 

Alkalomszerű munka 
 

- ünnepségek szervezésnél, rendhagyó programok alkalmával a gyermekeket bevonjuk 

az előkészületekbe, pl. díszítés, ajándékkészítés  

- környezettudatos viselkedést megalapozó munkák (pl. madáretetés télen) 

- növények gondozásának megismerése 

- közös főzés, sütés. 

 
 

4.2.4 A munka személyiség fejlesztő hatása 
 

- a munka elvégzéséhez megfelelő készségekre, képességekre és ismeretekre van 

szükség  

- a gyermektől fegyelmet, figyelmet igényel. Örömmel tölti el munkája eredménye  

- építünk a gyermek tevékenységi vágyára, utánzási kedvére, önállósági törekvéseire  

-  

 
4.2.5 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok 

 

- saját személyükkel kapcsolatos teendőiket egyre önállóbban végezzék el  

- pozitív hozzáállás a munkához, szívesen vegyenek részt benne  

- szívesen teljesítsenek megbízások alapján feladatokat  

- vegyenek részt különböző tevékenységekhez szükséges eszközök készítésében  

- az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek vizuális támogatás segítségével a 

munkatevékenység minél önállóbb elvégzésére legyen képes 
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4.3 A külső világ tevékeny megismerése, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodán kívüli szabadtéri lehetőségek alkalmat biztosítanak, hogy a gyermekek a közvetlen 

környezetükkel megismerkedve környezettudatos magatartást tudjanak gyakorolni. 

Lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek, hogy ismerkedjenek a természettel, ami 

körülveszi őket. A külső világ tevékeny megismerésének témaköreit az évszakok, az 

őselemek (Víz, Tűz, Föld, Levegő) feldolgozásához kialakított projektek, ünnepek, 

hagyományok határozzák meg. Az óvodai tevékenységekben megvalósuló cselekvéses 

tanulás elsődleges célja a kompetenciák fejlesztése valóságos tanulási környezetben, 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítva. A játékos, komplex tapasztalatszerzés a felfedezés 

örömével ajándékozza meg a gyermeket, fejleszti kreativitását.  

 

4.3.1 A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése  

A játszó, tevékenykedő gyermek a környezet megismerése során találkozik matematikai 

fogalmakkal, relációkat fedezhet fel, formákat, mennyiségeket hasonlíthat össze, 

rendszerezhet. A tapasztalatszerzés folyamatában támogatást nyújtunk, hogy felismerje a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakulhasson ítélőképessége és fejlődjön 

mennyiségi szemlélete. 

 

4.3.2 Célja  

- környezetünk mennyiségi, formai, téri összefüggéseinek megtapasztalása 

- a matematikai irányú érdeklődés felkeltése 

- kognitív, megismerő képességek fejlesztése, a logikai gondolkodás megalapozása 

-  

 

A játék és tevékenységvégzés során fontos: 

- térbeli irányok megismerése 

- időrendi tájékozódás kialakítása  

- a matematikai helyzetek kihasználása 

- a matematikai szókincs kialakítása  

- logikai és szabályjátékok játszása  

 

A matematikai képességek kialakítását szolgáló tevékenységek: 
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- csoportosítás, halmazalkotás  

- különbözőség, azonosság felismerése  

- mennyiségek összehasonlítása  

- alapvető matematikai fogalmak kialakítása  

- rész-egész viszony felfedezése, építés síkban és térben  

- sík és térformák megismerése  

- tájékozódás térben, síkban, időben  

- számlálás 5-ös számkörben, térben, síkban, nagy- és finommozgással  

 
 

4.3.3 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok:  
 

- képes az összehasonlításra 

- megismeri egyes alapformákat, alapszíneket  

- szórványosan azonosságokat, különbözőségeket felismer 

- térben tájékozódik  

- logikai gondolkodása, problémamegoldó képessége alakul 

 

 
4.3.4 A tevékenységekben megvalósuló tanulás célja  
 

A környezet felfedeztetése, összefüggések érzékeltetése, tapasztalatok, ismeretek gyűjtése, 

rendszerezése mindennapos feladatunk. Olyan szokásrendszer kialakítása, mely meghatározó 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában. 

 

 A külső világ megismerése során feladatunk:  

 

- az élőlények szeretetére, tiszteletére nevelés 

- természetes környezetben a növény és állatvilág megfigyelése  

- a közvetlen tapasztalás, megfigyelés lehetőségének megteremtése  

- a kulturált viselkedés szabályrendszerének elsajátítása 
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Gyermeki tevékenységek a megismerés folyamatában: 

 

A gyermekek szívesen vesznek részt élményszerző kirándulásokon múzeumlátogatáson. A 

séta és kirándulás során megfigyelik a természet változását, az évszakok jellegzetességeit. Az 

élővilág sokoldalú megfigyeltetésével óvó-védő tevékenységek megszervezésével alakítjuk ki 

a természet szeretetét. Az utazás során a gyakorlatban alkalmazzák a közlekedés szabályait.  

 

A környezet alakítása, környezetvédelem: 

 

A környezet alakítása a heti rendben rendszeresen megjelenő tevékenység. A csoportszoba, 

terem dekorálása, a növények ápolása alakítja a gyermek személyiségét, igényességét és 

esztétikai érzékét. A „Mi csináltuk” típusú együttes tevékenység végzése a közös élmény 

örömét adja.  

- évszakonkénti megfigyelő séta  

- termések gyűjtése (alma, dió, toboz) 

- madáretető készítés, madáretetés 

- a „tavaszi ébredés” megfigyelése, kirándulás  

- tavaszi nagytakarítás a csoportszobában 

- növénycsíráztatás, ültetés 

- kirándulások 

 

4.3.5 A fejlesztés várható hatása, sikerkritériumok  

- a környezet felfedezése és felfedeztetése során a gyermekek megismerik, és 

megszeretik a természetet, kialakul bennük a növények állatok tisztelete, szeretete, a 

természet védelme 

- megismerik a környezet formai, téri, mennyiségi viszonyait, színességét, színeit 

- fejlődik tájékozódó képességük, nagyság és mennyiségi relációk kialakulnak 

 

4.4 Mozgás, testi nevelés 
 

A mozgásfejlesztés a gyermek napi tevékenységében megjelenik, a tevékenységek keretein 

belül pedig tervszerűen, kiscsoportban, egyénre szabottan valósítjuk meg a fejlesztést. 
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4.4.1 A mozgás, testi nevelés célja 
 

- a gyermek természetes mozgásának, testi képességeinek fejlesztése 

- az egyéni képességek minél magasabb szintű kibontakoztatása 

- a szellemi aktivitás megalapozása 

 
4.4.2 A mozgás, testi nevelés feladata 
 

- az önbizalom növelése 

- a fizikai állóképesség fejlesztése  

- a testséma, helyes testtartás kialakítása  

- a mozgással kapcsolatos szókincs bővítése  

- versenyszellem kialakítása  

 

4.4.3 A mozgás, testi nevelés tartalma  
 

A mozgás tevékenységnél cél a mozgáskedv és mozgásigény kialakítása és kielégítése. A 

frissítő mozgás a napirendben fontos szerepet játszik, mert elősegíti a gyermekek testi 

képességeik fejlődését. 

A mozgás helye: a csoportszoba, az udvar, tornaterem az óvodapedagógus vezetésével. 

Időtartam: 30-45 perc  

 
4.4.4 Intézményi specialitások a mozgás- és testi nevelésben  
 

Intézményünk biztosítja a gyermekek egyéni szükségleteiknek legmegfelelőbb fejlesztést a 

különböző feladatokat ellátó szakemberek (konduktor, szomatopedagógus, TSMT terapeuta, 

gyógytornász, gyógy masszőr) segítségével. 

 

 Az egészséges életvitel kialakítása érdekében:  

- lehetőség szerint a mozgást a szabadban valósítjuk meg 

- a gyermek mozgásigényének kielégítésére saját jól felszerelt mozgásfejlesztő termeink 

és tornatermünk ad lehetőséget 

- a mozgáskoordinációs problémák miatt fokozott figyelmet igényel a gyermekek testi 

épségének védelme  

- évszakoknak megfelelően élményszerzés biztosítása a szabadban  

- mozgásos népi játékok játszása az udvaron 
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- a mozgásfejlesztés kiscsoportos formában, terápiás keretekben is megvalósul 

 

A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok  

- szívesen vegyenek részt a mozgásos tevékenységben 

- szeretik és igénylik a mozgást, mozgásos játékot 

- az óvoda napi életritmusának betartása, szokás- és szabályrendszer közös kialakítása 

- egyéni képességeknek megfelelően önállóan/segítséggel öltözzenek, vetkőzzenek, 

ruházatukra vigyázzanak 

- a test és lélek harmóniájának megteremtése, betegség megelőzése, egészségvédelem 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

- fejlődik alkalmazkodó képességük 

- mozgáskoordinációjuk javul, egyensúlyérzékelésük fejlődik 

- az egészségtudatos életmód kialakítása 

 
4.5 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Az ábrázolás különböző fajtái, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos a 

gyermeki személyiség fejlődésének szempontjából.  

Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret kell biztosítani. A tevékenység 

örömének megteremtése az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre és az 

esztétikai élmények befogadására való törekvés hangsúlyos feladat. 

Az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segíti, a gyermeki élmény és 

fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését, a gyermeki igényesség kialakítását. 

 
Céljaink:  

- A gyermekben alakuljanak ki a vizuális befogadáshoz és alkotáshoz szükséges képességek és 

készségek.  

- A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez képest, fejlődjön képi kifejezőképességük.  

- Figyeljenek fel a környezet színeire, formáira. 

- Szívesen nézegessenek festményeket, rajzokat, népi alkotásokat  

- A gyermekek alkotó tevékenysége öröm és siker forrása legyen. 

 

Feladat megismertetni a gyermekeket a különböző eszközök használatával, változatos 

anyagokkal, a rajzolás, festés, kézimunka technikáival. 
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A tevékenységek tartalma: 

- Anyagokkal való ismerkedés: homokozás, gyűrés, tépkedés, pacázás, ujjfestés, agyagozás, stb.  

- Eszközökkel való ismerkedés, papír, ceruza, ecset, tű, olló, korongozó, stb.  

- Természetes anyagok — termények megismerése 

- Technikákkal való ismerkedés: tépés, vágás, hajtogatás, ragasztás, rajzolás, festés, agyagozás, 

fonás, szövés, varrás, batikolás, nemezelés, gyertyaöntés, faragás, mézeskalácsgyúrás, díszítés, stb.  

- Építés: terek alakítása, átrendezése, térbeli alakzatok, torony, kerítés, kuckó stb. kialakítása,  

- Festés: üvegre, fóliára, tükörre, stb. – fésűvel, ujjal, vattával, csepegtetéssel, fröcsköléssel, 

golyóval, fonallal, hengerrel, dugóval.  

- Rajzolás: bottal, ujjal homokba, ceruzával, zsírkrétával, tollal, filctollal.  

- Játék vízzel, homokban: homokba rajzolás, homokvár építés. 

- Nyomdázás: ujjal, tenyérrel, termésekkel, falevelekkel, textillel, szivaccsal, stb. 

 - Mintázás: agyaggal, só-liszt gyurmával.  

- Egyéb technikák: terménykép készítés, textilkép, fonalkép készítés, gyöngyfűzés), vasalható 

gyöngyből díszek, gipszöntés, bábkészítés, nemezelés, decoupage (szalvéta) technika, üveg-, 

porcelán-, textilfestés, gyertyaöntés, szappanöntés, stb. 

 

 

4.5.1 Vizuomotoros fejlesztés: 

- a vizuális és taktilis észlelés 

- a testséma fejlesztése 

- a szem-kéz koordináció 

- alakállandóság 

- alak-háttér felismerő képesség fejlesztése 

- a téri tájékozódás fejlesztése 

- ábrázoló képesség,  

- akarati tulajdonságok, kitartás, 

-  képi kifejezés, alakzatok, színek, arányok, méretek, 

-  emlékezet, élmény és fantáziavilág,  

- kreativitás, önértékelés erősítése, problémamegoldó képesség fejlesztése  

 

 

4.5.2 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok 

- az ábrázoló kedv felkeltése 

- technikák, eszközök megismertetése 

- alkotás örömének érzékeltetése 
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4.6 Verselés, mesélés 
 

Az anyanyelv használata szerves része az óvodai életnek.  

Anyanyelvi nevelésünk célja: a gyermekek beszédkészségének és kifejezőképességének fejlesztése, 

szókincsének bővítése és a kommunikációs készségek fejlesztésének biztosítása az egyéni képességek 

figyelembevételével. 

Az anyanyelvi nevelésünk alapvető feladata: az anyanyelvi nevelés fejlesztése és a kommunikáció, 

különböző formáinak alakítása. Ez a tevékenység az óvodai nevelési egészében jelen van. Az 

anyanyelvi nevelést, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítjuk, a gyermek természetes 

beszéd és kommunikációs kedvét fenntartjuk, ösztönözzük, aminek hatékony eszközei az anyanyelvi 

játékok. Az anyanyelvi játékok felhasználásának célja, hogy a gyermekek játékos formában, 

élményeket szerezve ismerjék meg anyanyelvüket, fejlődjön beszédészlelésük, beszédmegértésük.  

4.6.1 Anyanyelvi nevelés 
 

Játékos mozgásokkal kísért mondókák, lovagoltatók, dúdolók, versek a gyermeknek 

érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak, ezáltal hozzájárulnak a gyermek értelmi, érzelmi, és 

beszédfejlesztéséhez.  

A magyar gyermekköltészet, jó alkalmat és mintát kínál a mindennapos mondókázásra, 

verselésre.  

A mese - képi és konkrét formában – megismerteti a gyermeket a külvilág és az emberek 

érzelmi viszonyaival, mintát nyújt a különböző viselkedésformákhoz. 

A mesélő feladata a személyes kapcsolat és érzelmi biztonság kialakítása, mely előkészíti a 

belső képi világ megjelenését. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki 

élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.  

Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál valamint 

értelmezhetővé teszi a külvilágot. 

A mesehallgatás intim állapot, mesélővel való személyes kapcsolat a gyermek fontos 

érzelmi biztonságát biztosítja. 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek fejlesztésének 

elmaradhatatlan eleme. 

Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
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Az anyanyelvi nevelés tartalma: 

 

- Beszélgetés 

- Népi mondókák, népmesék, közmondások, szólásmondások, tréfás népi ritmusok, népi dramatikus 

játékok megjelenítése  

- Höcögtetők, lovagoltatók, hintáztatók, altatók,  

- Élő mesehallgatás: állatmesék, tündérmesék, népmesék, műmesék, verses mesék,  

- Versek, népköltészeti alkotások, klasszikus költők gyermekversei, mai költő gyermekversei, 

- Könyvek, nézegetése,  

- Színház, múzeum látogatások szervezése. 

 

 

4.6.2 A fejlődés várható hatása, sikerkritériumok 
 

- érzelmi biztonság elmélyülése 

- kommunikáció javulása  

- beszédértés fejlődése 

- ritmika érzékeltetése 

- az irodalmi művek iránti érdeklődés felkeltése 

- emlékezet, figyelem, képzelet, fantázia, gondolkodás, emocionalitás erősítése 

-  kommunikáció, beszédmotoros tevékenység, reprodukálás javulása 

 

4.7 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 
 
 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok az 

éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik a 

gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt 

nyújtó közös énekzenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a 

mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, népi játékok a 

hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az énekes népi játékok és az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei 

képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A 

zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi, 
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etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. A felnőtt minta 

utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének. 

 
Zenei nevelésünk célja: a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zenei hallás, és ritmusérzék, 

fejlesztése. A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, 

az énekes játékok, a zene örömének megismertetése élményt nyújt a gyermeknek. Óvodánkban a 

Forrai Katalin: Ének az óvodában szakirodalom, módszertani útmutató alapján, valamint énekes népi 

játékok és kortárs zeneművészeti alkotások alapján szervezzük a zenei nevelést. 

A zenei nevelés feladata: zenei élmények nyújtásán keresztül a zene iránti érdeklődés, vonzódás 

felkeltése, ének, zene tevékenység megszerettetése, zenei készségek, képességek alakítása, fejlesztése, 

zenei képességfejlesztő játékok szervezése. Zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő válogatása. • Ritmusérzék, zenei hallás és emlékezet, zenei kreativitás 

fejlesztése.  

Tartalma:  

- Népi mondókák, dalos játékok, hangszeres játékok, néptánc, énekes népszokások, zenehallgatás  

- Népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dalok, táncok, énekes játékok, 

- Gyermekeknek írt műdalok, 

- Énekes, hangszeres zenehallgatás,  

- Hangszerekkel való játék lehetőségének biztosítása  

 

A kiscsoportos gyerekekkel elsősorban ölbeli játékokat gyakorolunk, amelyeket a felnőttekkel 

közösen játszhatnak. Ilyenek: az arc-, kéz-, ujj-, lovagoltató játékok. 

A dalok hangterjedelme az életkori sajátosságokat, és az egyéni fejlettséget is figyelembe veszi. 

Megismertetjük a gyerekeket a halk-hangos beszéddel, mondókákkal és énekléssel. Gyakoroltatjuk a 

halk-hangost összekapcsolva a tempóváltoztatással, dallambújtatással. Biztosítjuk, hogy egyénileg is 

énekeljenek, gyakorolják a magasabb-mélyebb hangfekvést, legyenek képesek lassítani, gyorsítani az 

ének dallamvonalát. Megfigyeltetjük a környezet hangjait és a dallamjátszó hangszerek hangját, 

hangszínét. • A hangszerkészletet biztosítunk a gyerekeknek a mindennapi zenéléshez, melyet általuk 

is elérhető helyen tárolunk, hogy a nap folyamán bármikor elővehessék.  
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5. Az óvodai élet megszervezése 
 

5.1 Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

Az intézmény alapelveinek értelmében a nevelés/fejlesztés céljait és feladatait a családi 

nevelés kiegészítéseként, azzal összhangban fogalmazzuk meg. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése, fejlesztése során a szülőkkel történő kommunikáció elengedhetetlen. Az 

óvodában folyó munka nem szigetelődhet el a gyermek, otthoni környezetétől. A gyermekek 

fejlődése, a hátrányaik korrekciója csak a családokkal szorosan együttműködve valósulhat 

meg. A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk arról, hogy mi történik az óvodában, hogy a 

gyermekek mindennapjaiba, otthoni tevékenységébe integrálhatók legyenek az elért 

eredmények. A szülők is fontos, hasznos tanácsokat adhatnak a gyermekükkel foglalkozó 

pedagógusoknak a gyermek szokásairól, viselkedéséről. Fontos az óvoda és a család közötti 

kölcsönös bizalom kialakítása az eredményes együttműködés érdekében.  

 

5.1.1 A szülőkkel történő kommunikáció formái  

 

• Kézműves délután: 

A ünnepekhez kötött kézműves délutánok alkalmával lehetőség nyílik gyermekeikkel és más 

családokkal való közös tevékenykedésre, ötleteket kapnak a szabadidő hasznos eltöltésére.  

A programok gyakorisága: tanévenként két alkalom  

- karácsony  

- gyerek nap 

Karácsony: Ajándékötletek, karácsonyfa díszek, asztaldíszek készítése, mézeskalács díszítés, 

teázó sarok.  

 

Gyerek nap: Játszóház, közös zenélés, lovaglás 

 

• Szülői értekezlet: 

 Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk.  

A tanévnyitó szülői értekezleten az intézmény működéséről, a foglalkozások rendszeréről, a 

szülők jogairól tartunk tájékoztatást.  

A félévkor szervezett szülői értekezlet a gyermekek fejlődéséről tájékoztatja a szülőket, 

illetve a tanköteles korú gyermekek esetén intézményválasztási tanácsokat adunk.  
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• Nyílt nap  

A szülők a nyílt napon betekintést nyernek az intézmény mindennapjaiba, részt vehetnek a 

foglalkozásokon, megfigyelhetik gyermekeiket különböző tevékenységek végzése közben. 

Beszélgethetnek a szakemberekkel a gyermek fejlődéséről, gyakorlati tanácsokat kaphatnak 

felmerülő problémáik otthoni kezelésére.  

 
5.1.2 Kapcsolattartás, tapasztalatcsere az EGYMI intézményeivel 

- Az intézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása a tapasztalatok átadása 

céljából (konzultációk, bemutató foglalkozások, konferenciák keretében) 

- Kapcsolatfelvétel az egységvezetőkkel 

- Kapcsolatfelvétel a „gyógypedagógiai óvodák” országos hálózatával 

 
5.1.3 Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, egészségügyi és 

kulturális intézményekkel  

 

- Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok  

- Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei (Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügyi 

Hivatal) 

- Egészségügyi Szakszolgálatok (orvos, védőnő, szakorvos) 

- Civil szervezetek (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Autista Alapítvány)  

- Szakmai szervezetek (Korai Fejlesztők Országos Szövetsége) 

- Az iskolákkal történő kapcsolattartás: az óvoda – iskola átmenet elősegítésére az 

átvezetés és befogadás minőségi megvalósítása érdekében  

- Közművelődési intézmények (Bábszínház, Állatkert, múzeumok) 

Intézményünk sajátossága, hogy az óvoda és a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola egy 

épületegyüttesben található. Így mód nyílik a gyermekek számára közös programok 

szervezésére (pl.: Gyermeknap, Iskolakóstolgató, Télapó ünnepség,) a pedagógusoknak pedig 

lehetőségük van egymás munkájának megismerésére (esetmegbeszélés, szakmai 

rendezvények, projektek).  

Esetenként felkészítés a többségi óvodába történő átmenetre, átvezetési terv alapján.  
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6. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek a fogyatékosság típusától és a sérülés mértékétől 

függően a gyógypedagógusok által irányított komplex fejlesztés eredményeképpen érik el az 

iskolaérettséget. A gyermek csoport iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 

elvárásait. Az iskolaérettséget az ő esetükben mindig a fogyatékosság típusának megfelelő 

szakértői bizottság szakvéleménye dönti el. A szakértői bizottság jogköre a gyermek további 

fejlődését biztosító iskola típus kijelölése. 

 

 

6.1. Szervezeti és időkeretek 
 
A napirend és a foglalkozások rendszere megteremti a gyermekek hatékony és harmonikus 

fejlődésének alapjait. A párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek végzése a 

gyermek egyéni szükségleteihez és a csoport szokásaihoz rugalmasan igazodik. 

Óvodásainknál az értelmi és/vagy mozgásfejlődés akadályoztatottsága miatt a spontán 

ismeretszerzési folyamat sérül, ezért a többségi óvodáktól eltérően a foglalkozásokon való 

részvétel kötelező. A mindennapok gyakorlatában kialakított szokásrend segíti az eligazodást, 

biztonságot ad. A foglalkozások csoportos, kiscsoportos formában történnek az egyéni 

fejlesztés kivételével. Az óvodában, tanévközi szünetekben, vagy más rendkívüli esetekben 

(dolgozó hiány, lecsökkent gyermeklétszám, nevelés nélküli munkanap) csoportösszevonásra 

kerülhet sor. 

A foglalkozások típusai 

Foglalkozás neve: 

Játék 

Munkajellegű tevékenységek 

 A külső világ tevékeny megismerése 

Mozgás 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rehabilitációs célú foglalkozás 
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A TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE A NEVELÉSI ÉV FOLYAMÁN 

3-4 évesek november 01-től május 31-ig 

4-5 évesek október 01-től május 31-ig 

5-6-7 évesek szeptember 15-től május 31-ig 

 

 

Az óvoda heti rendje:  

 HETIREND 

3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

A külső világ tevékeny megismerése 1 1 2 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 1 1 2 

Verselés, mesélés 1 1 2 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1 1 2 

Mozgás 4 4 5 

Időtartam életkoronként 5-10 perc 10-20 perc 20-35 perc  
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Az óvoda napirendje 

 Az óvoda reggel 8:00 óra és délután 16:00 óra között fogadja a gyermekeket. 

Időtartam Tevékenységi forma 

8:00 – 08:30 gyülekező, szabad játék, szabadon választott tevékenység 

08:30 – 09:00 önkiszolgálás (tisztálkodás, reggeli) 

09:00 – 10:00 
irányított tevékenység- Külső világ tevékeny megismerése, Ének, 
zene, énekes játék, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Vers, 
mese, Mozgás 

10:00 – 10:30 önkiszolgálás (tisztálkodás, tízórai), illetve szabad játék 

10:30 – 12:00 
irányított tevékenység- Külső világ tevékeny megismerése, Ének, 
zene, énekes játék, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Vers, 
mese, Mozgás 

12:00 – 12:30 önkiszolgálás (ágyazás, terítés, ebéd, tisztálkodás) 

12:30 – 14:30 alvás, pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés 

14:30 – 15:00 önkiszolgálás (tisztálkodás, uzsonna) 

15:30 – 16:00 szabad játék, szabadon választott tevékenység 

 

7. Kötelezően vezetett dokumentumok: 

 

- a felvételi előjegyzési napló: 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 

szolgál.. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, 

a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát. 

 

- a felvételi és mulasztási napló: 

A gyermekek személyes adatain kívül, a gyermek jelenlétét, ill. hiányzását rögzíti, 

tartalmazza a gyermekek Oktatási azonosítóját, valamint a szabályoknak megfelelően az SNI-

s gyermekekre vonatkozó bejegyzést tartalmazza (Szakvélemény számát, kiállításának keltét 

és a felülvizsgálat időpontját. 

 

 



 56 

 

- az óvodai csoportnapló: 

Felépítése, szerkezete a nevelőtestület által elfogadott. Tartalma illeszkedik a pedagógiai 

programhoz. 

 

- az óvodai törzskönyv: 

Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. 

 

- a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény:  

Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására 

szolgáló három példányból álló nyomtatvány. 

Az óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját és címét. 

Az óvodai szakvélemény tartalmazza 

• a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, 

• az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény 

• a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, 

• a gyermek további óvodai nevelését, 

• a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy 

• a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát javasolja, 

• a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását, 

• a szülőnek a szakvélemény megismerését és átvételét igazoló aláírását. 

 

- a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció: 

• Meghatározott és egységesen értelmezett szempontok figyelembe vételével vezetjük.  

• Itt jelöljük a gyermek érési folyamatát, egyéni fejlődési ütemét, aktuális fejlettségi fokát 

(Anamnézis, fejlettségmérő lap, Vizsgálati lap, Egyéni fejlesztési terv, Tehetséggondozás, 

szöveges értékelés, egyéb vizsgálati módszerek eredményei).  

• Konkrét pedagógiai feladatokat jelölünk a gyermek egyenletes fejlesztése érdekében. • 

Törekszünk az egységes pedagógiai nyelvezetre.  

� �Tartalmazza:  Anamnézis  Megfigyelési sze � �mpontok  Fejlődésmutatók  Egyéni 

� �fejlesztési tervek Tehetséggondozás  Szöveges értékelés  SNI-s/BTM-es gyerekek 

�szakvéleménye  egyéb vizsgálatok, tesztek 
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8.Felvétel az intézménybe 

 

8.1 A felvétel módja 

- A beiratkozás az óvodai szervezeti egységbe a vezető által kijelölt időpontban történik, 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság javaslata alapján. 

- A gyermek az óvodai csoportba a harmadik életévének betöltése után vehető fel, 

illetve szabad férőhely esetén az Nkt. 8. § (1) pontja alapján felvehető még az a három 

évnél fiatalabb gyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti harmadik 

életévét. Speciális szükségletek esetén egyéni rehabilitációs órák keretén belül 

biztosított a fejlesztés. 

- Az óvodai csoportba jelentkező gyermekeket amennyiben az intézményben szabad 

férőhely nincs előjegyzésbe vesszük és szükség esetén vizsgálatra irányítjuk a 

szakértői bizottsághoz.  

- A gyógypedagógiai óvodai csoportba jelentkező gyermekek az intézményben 

pedagógiai megfigyelésben részesülnek (egyéni és csoportos módon). A szakértői 

vélemény és pedagógiai vizsgálatok értékelése alapján nyernek felvételt a jelentkezők.  

- A gyermek felvételéről illetve elutasításáról a szülőt az intézmény vezetője írásban 

értesíti. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekeket folyamatosan küldjük a Beszédvizsgáló, a 

Hallásvizsgáló, illetve a lakhely szerinti illetékes Megyei Szakszolgálat Szakértői 

Bizottságához szakértői véleményért. A 3 éves kort betöltött gyermekeket a lakhely 

szerinti illetékes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk vizsgálatra és ezen intézmény 

vizsgálata után kerülnek a fogyatékosságtípusnak megfelelő Szakértői Bizottsághoz.  

 

 

8.2.Az intézménybe történő felvétel és beiratkozás protokollja 

 

Az óvodai beiratkozás a jogszabály által meghatározott időintervallumban, az igazgató által 

megjelölt időpontban történik. 

- Előjegyzésre kerülő gyermek esetén a szülő tájékoztatása a szükséges vizsgálatokról 

és a vizsgálatot végző Szakértői Bizottságokról (szülői tájékoztató előjegyzés esetén)  

- Az előjegyzett gyermekek pedagógiai megfigyelése egyéni vagy csoportos formában 

(értesítés pedagógiai megfigyelésről) 
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- A gyermek családja pedagógiai vizsgálat után a következő értesítéseket kaphatja: 

 

• Befogadó nyilatkozat (kizárólag az EGYMI vezetőjének aláírásával 

érvényes)  

• Értesítés óvodai felvételről (az értesítés mellékletként közli a fejlesztéshez 

szükséges minimális eszközigényt) 

• Értesítés óvodai felvétel elutasításáról  

 

- A felvételt nyert gyermekek szülei a kijelölt beiratkozási napon a következő 

dokumentumokat kötelesek kitölteni: 

 

• felvételi adatlap  

• kérdőív óvónők és gyógypedagógiai asszisztensek számára 

• szülői nyilatkozat (tancélú fotó, filmfelvételekről, vizsgálatokról)  

• nyilatkozat (arról, hogy a gyermeket az intézményből ki viheti el. 

•  a szülő (gondviselő) személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa, 

•  a gyermek személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája 

•  gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, 

•  szakértői vélemény a gyermek eltérő fejlődésmenetének az igazolására,   

amely az intézmény kijelölést is tartalmazza, 

•  oltási kiskönyv, 

•  nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok, 

•  szakorvos által kiadott tartós betegségről szóló igazolás, 

•  három vagy több gyermek esetében családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolás, 

•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos 

helyzetről szóló igazolás. 
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9. Felhasznált irodalom: 

• Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Bp., Alex - Typok 1992.  

• Csoma Gyula: Pszichológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó Bp., 1995.  

• Dr. Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája  

• Dr. Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés pszichológiája. Nemzeti 

Tankönyvkiadó Bp, 1995. 6. Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné Dr.: Mesélő 

természet. Kincs Könyv Kiadó 1995.  

• Dr. Füle Sándor: A pedagógiai program készítése  

• Dr. Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pedagógiai munkában 

• Dr. Kuti István – Dr. Kuti Istvánné: Körlánc. MÉDIAMOX Bp., 1997.  

• Dr. Pereszlényi Éva: HOP szakmai feltételrendszere  

• Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában. Bp., FER-CO Kft. és 

a Váci Ofszet Kft. 1994.  

• Duruczné Nagy Julianna: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 

nevelése az óvodában Raabe Tanácsadó és Kiadó kft. 2008.  

• Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp., Editio Musica 1974. 

• Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játékok. Tankönyvkiadó Bp., 1982. 17. Mérei 

Ferenc – V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat kiadó 1978.  

• Óvodai Nevelés folyóirat különböző számai, írásai  

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: „Kudarc nélkül az iskolában”.  

• Pőcze Gábor – Trencsényi László: Pedagógiai program – hogyan?  

• Székely Lajos: Az óvodai nevelés elmélete és gyakorlata  

• Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó 1982.  

• ÓVODAI NEVELÉS KOMPETENCIATERÜLET-TÉMATERV-JAVASLATOK 

a kiadvány az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján 

készült. 

A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. 

központi program keretében készült A teljes programcsomag elérhető: www.educatio.hu 

címen. Szakmai vezető: Kovács Erika 

•  Óvodai nevelés országos alapprogramja 
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C. A fejlesztő nevelés-oktatás rehabilitációs pedagógiai programja 

 

A törvényi szabályozás módosulásával lehetővé vált, hogy a társadalmi igények 

figyelembevételével megfeleljünk azoknak az elvárásoknak, hogy intézményünkben az eddigi 

korai fejlesztés és gondozás, illetve fejlesztő nevelési feladatokon túl a súlyosan, halmozottan 

sérült gyermekek és fiatalok számára fejlesztő nevelés-oktatást szervezzünk. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint, a tankötelezettség teljesítését a fejlesztő 

nevelés-oktatásban az a gyermek kezdheti meg, aki 6. életévét május 31. napjáig betölti, de a 

szülő kérelmére az a gyermek is megkezdheti, aki a 6. életévét az év december 31. napjáig 

betölti.  

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoportok létszáma nem 

haladhatja meg a 6 főt. 

A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

nevelésének-oktatásának irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai 

program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves munkaterv alapján folyik. 

A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama 

alatti rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-

oktatás fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra tagolódik, a pedagógiai munka 

szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó 

strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg. 

A tanév 12. hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a személyre szabott, a 

tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet. 

A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén, a központilag kiadott 

nyomtatványon szövegesen értékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes 

fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő tanítási év egyéni 

fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat. 

 

1. A fejlesztő nevelés-oktatás tanulói 

 

A fejlesztő nevelés-oktatás tanulói súlyosan és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok. 

Állapotuk hátterében a rendszerint korai életszakaszban bekövetkező, a központi 

idegrendszert érintő komplex károsodás áll. Ez az egész életük során fennálló állapot, amelyre 
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jellemző a kommunikáció, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés minimálisan két 

területére kiterjedő súlyos, vagy legsúlyosabb mértékű zavara. Ennek következtében 

pszichofizikai teljesítményük eltér az átlagtól, tevékenységükben akadályozottá válnak, és a 

társadalmi részvételben korlátozottak lehetnek. 

 

 Súlyosan és halmozottan sérült tanulókat jellemezheti: 

 

- Súlyos vagy mélyen súlyos intellektuális zavar 

- Gyakran súlyos, agyi eredetű mozgáskorlátozottság 

- Az adaptív működés károsodása 

- Kommunikációs zavar 

- Az elsődleges fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok 

 

Ezek a fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, 

nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos igényként jelentkeznek. A súlyos fokú 

organikus károsodásuk következtében környezetük egész életen át tartó gondoskodásra, 

folyamatos, komplex megsegítésre szorulnak. Személyiségük kibontakoztatása és 

életminőségük javítása érdekében fejlesztő nevelés, nevelés-oktatásra van szükségük, amely a 

sérülés-specifikusan képzett szakemberek fejlesztő munkája révén valósul meg. 

 

2. A fejlesztő nevelés-oktatás célja 

- Az énkép, önismeret kialakítása: a tanulók személyes identitástudatának, az önmaga 

egyedi, autonóm személyként való megtapasztalásának, az önazonosság 

kialakításának megteremtése. 

- A környezet fokozatos megismertetése: a tágabb világ fokozatos megismertetése, az 

egyes tartalmakat koncentrikusan, egymásra építve, egymásra vonatkoztatva és 

egymásból kifejtve a saját közvetlen egyéni megtapasztalás útján. Az eltérő szenzoros 

modalitások, a látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás közötti összefüggések és az 

általuk közvetített eltérő tartalmak elkülönítésének magtapasztalása. 

- A testi és lelki egészség kialakítása és fejlesztése, személyiségfejlesztés: a megfelelő 

testi és pszichés közérzet kialakulásának támogatása, a személyiség fejlesztése, a 

szükségletek megélését és differenciált kielégítését szolgáló alapfeltételek 

megteremtése, kommunikatív, pedagógiai és terápiás megsegítése. 
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- Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése: az alternatív és augmentatív, a 

hiányzó kommunikációs készségek kompenzálásának segítése, a mindennapos 

helyzetben való eligazodás, a személyi függetlenség és az önállóság biztosítása 

érdekében. 

- A kommunikáció és szociális interakció: a másik ember megértésének és önmaguk 

kifejezésének kölcsönös, egymásra épülő fejlesztése. A kultúra alapvető fontosságú 

értékeinek számukra lehetséges közelségbe hozható részeinek megismertetése. 

- Az életkori sajátosságok megélésének biztosítása: a változó életszakaszokkal fellépő 

szükségletek és igények kielégítéséhez szükséges képességek kialakítása. 

- Felkészítés a felnőtt létre: a kiszolgáltatottság mértékének csökkentése. 

- Az önálló döntéshozatal lehetőségének biztosítása: az önállósodás, az autonóm 

döntéshozatal, a szociális kapcsolatok kiszélesítésének, az önrendelkezéseknek, a 

választás lehetőségének segítése.  

 

3. A súlyosan és halmozottan sérült tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei, 

értékei  

 

- A kommunikáció és interakció elve: a nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden 

alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel, intenzív testi kontaktuson keresztül a 

kommunikatív szituációkra építve lehetséges.  

- A normalizáció és participáció elve: a képességekhez mért lehető legjobb szintű 

társadalmi beilleszkedés elősegítése az életkoruknak megfelelő minták, életfeltételek, 

modellek hozzáférhetőségének biztosításával. 

- A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a rehabilitáció 

elve: az egyéni képességek, szükségletek, igények felmérése, a fejlesztési folyamat 

megtervezése, megvalósítása, és értékelése. 

- A kooperáció és a tudatosság elve: a partnerek a kitűzött cél érdekében, a cselekvésük 

tervezését és kivitelezését egymáshoz viszonyítva koordinálják. 

- A differenciálás és az individualizáció elve: egyéni gyógypedagógiai diagnosztizálás 

alapján készülő fejlesztési tervekre épülő, egyénre szabott célkitűzések, didaktikai-

metodikai elemek kiválasztása, a feladatok megvalósítása, értékelése. 
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4. A pedagógiai munka tartalma, feladatai 

 

A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a tanulók személyiségállapotához igazítottan, a 

képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg a rendelkezésre álló 

eszközrendszer és fejlesztő eljárások révén. A fejlesztő nevelés-oktatás során a tanulás és 

tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A gyermekek, fiatalok, és a fejlesztéseket 

végző szakemberek közös tanulási folyamatán keresztül válik lehetségessé a tanulás és tanítás 

olyan megközelítése, amelynek célja az egyes képességek, funkciók fejlődésének elősegítése 

és a tevékenységek megtanítása. 

 

5. A súlyosan és halmozottan sérült tanulók pedagógiájának alapvető  feltételei 

 

- A tanulók legelemibb megnyilvánulásainak értelmes közlésként történő értelmezése 

- A tanuló és a szakember partneri kapcsolatot alakít ki 

- Az együttműködés következetes 

- A kommunikációs lehetőségek feltárása és kihasználása 

- Hétköznapi cselekvésekre alapozottság 

- Az alapszükségletek kielégítése is a tanulás része és színtere 

 

6. A súlyosan halmozottan sérült tanulók tanulási folyamatában alkalmazott 

eljárások 

 

- Kötődés kialakítása a tárgyi valósághoz 

- Cselekvéses tanulás, komplex kommunikációs megerősítéssel 

- A tevékenységek kis lépésben történő elsajátítása 

- Egyéni, szükségletekhez igazított megsegítés, önállóságra ösztönzés 

- Gyenge tanulási motiváció erősítése, pozitív visszajelzésre indíttatása 

 

7. Szakember ellátottság a fejlesztő nevelés-oktatás esetén 

 

A mindennapos fejlesztési feladatokat a gyógypedagógus, szomatopedagógus vagy 

konduktor, csoportos foglalkozás esetén gyógypedagógiai asszisztens, gyermekápoló és 

gondozónő együttműködése teszi hatékonnyá.  
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A csoportot vezető, vagy az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus feladata: 

gyógypedagógiai vizsgáló eljárásokkal feltárja a fogyatékosság kialakulásának folyamatát. A 

vizsgálati anyagokat gyógypedagógiai szempontból elemzi, megállapítja a fejlesztő terápiás 

feladatokat, kiválasztja a legmegfelelőbb eljárásokat, megtervezi ezek időtartamát, szakaszait, 

kiválasztja az oktatásban alkalmazható tankönyveket, tanulmányi segédleteket és 

taneszközöket. Ennek során figyelembe veszi a gyermekek egyéni fejlődésmenetét, vezeti a 

foglalkozásokat, az eredményeket dokumentálja, konzultál más szakemberekkel.  Team 

megbeszélések során tanácsot ad a szülőknek: lehetőséget biztosít az egyéni konzultációra, 

tájékoztatást nyújt a felmerülő kérdésekben, részt vesz a gyógypedagógiai gyakorlat 

fejlesztésében. 

 

A szomatopedagógus vagy konduktor feladata: a gyermekek egyéni állapotának felmérése, 

a meglévő mozgásállapot fenntartása és fejlesztése. A testséma kialakítása, a mozgás 

örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése. 

 

A gyógypedagógiai asszisztens feladata: segíti a tanulók mozgatását, a gyógypedagógus 

irányításával részt vesz a gondozási feladatok elvégzésben, és részfeladatokat lát el az egyéni 

vagy csoportos fejlesztésekben.  

 

A gyermekápoló és gondozónő feladata: aktívan bekapcsolódjanak a fejlesztő iskolai 

oktatás menetébe, önkiszolgálási teendőkbe. 

 

Szakmai konzultáció a gyógypedagógussal, mozgásnevelővel vagy konduktorral, 

gyógypedagógiai asszisztenssel, gyermekápolóval, gondozónővel és a családdal a tanulók 

fejlődésével kapcsolatban. 

 

 

8. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében 

 

8.1. Gyógypedagógiai nevelés-oktatás 

Bazális stimuláció 

1. Szomatikus ingerlés: Hintőpor, testápoló, különböző felületű textil és nylon anyagok, 

szivacs, vatta, polifoam darabkák, géz tekercsek, hajszárító. 
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2. Taktilis ingerlés: Borotva hab, üveggolyók, különböző méretű, tapintású labdák, 

tapintó párosító játék (korongos), tapintó egyeztető, csoportosító, soralkotó játék 

(fadobozos), különböző felületű, tapintású termések, különböző alakú és méretű fa és 

műanyag kockák, lapok, fűzhető elemek. 

3. Vizuális ingerlés: Gyertyák, mécsesek, gyertyatartók, fényáteresztő, fényvisszaverő 

lapok, hengerek, fekete-fehér kockás, csíkos felületű tárgyak, kisebb méretű 

elemlámpák, csillagszóró, párosító képkirakó játékok: kép-árnykép, alak-háttér, rész-

egész, fűzőjátékok rúdra, zseníliára, fűzőre (gyöngy, henger, korong), fafűzőcskék, 

pötyi, szín és formaegyeztető játékok 

4. Auditív ingerlés: Csörgő labdák, különböző csörgők, hangpárosító játék, különböző 

hanghatású eszközök (fabotok, ping-pong labdák stb; kulcs, dobókocka) metronóm, 

hangszerek pl. furulya). 

5. Szag és ízérzékelés fejlesztése: Különböző illatú krémek, habok, tusfürdők, 

fűszerolajok (pl. bazsalikom, borsfű stb.), illóolajok, párologtató edények, teák, 

ételízesítők. 

6. Vesztibuláris ingerlés: Fizioball labdák, tojás labdák, tölcsér, gördeszka, billegő lapok 

(kör, négyszög alakú), hinták (laphinta, álló stb.), henger, háló, térhágcsó, zsámolyok, 

bordásfal, lejtő, alagút, létra, hinták (lap-, tányérhinta). 

 

Beszédfejlesztés: Képes lottó, Ravensburger játékok (szín, forma), leporellók, képeskönyvek, 

Lexi sorozat, képanyag a megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztéséhez, buborékfújó, 

magnetofon, hangkazetták, beszédfejlesztő, feladatlap-gyűjtemény, bábok, hangszerek. 

 

Etetés-(evés) terápia: Speciális kanalak (szilikon, fanyelű, hajlított nyelű stb.), cumisüveg, 

különböző cumik, szívószál, fogkefe, előke, csúszásgátló, ék. 

Zenei nevelés: Dobok, csörgődob, xilofon (fa, fém), cintányér (kicsi, nagy), csörgők (csukló, 

nyeles stb.), kasztanyetta, szintetizátor, harangok. 

 

8.2. Mozgásnevelés 

 

Szenzoros eszközök az egyensúlyérzék fejlesztéséhez: Fizioball labdák, tojás labdák, tölcsér, 

gördeszka, billegő lapok (kör, négyszög alakú), hinták (laphinta, álló stb.), henger, háló, 

térhágcsó, zsámolyok, bordásfal, lejtő, alagút, létra, hinta, hinták (lap-, tányérhinta). 
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Fiziológiás mozgás kialakításához: lejtők, mászatók, zsámoly, különböző méretű székek, 

fokos székek, Body-roll henger. 

Járástanításhoz: korlát, bordásfal, lépcső, létra, járókeretek, botok, különböző méretű 

zsámolyok le- és fellépéshez, billegő deszkák, rugós deszkák, fokos székek. 

Kiegészítő eszközök: különböző méretű és anyagú labdák, kuglik, babzsákok, homokzsákok, 

pálcák (hosszú, rövid), karikák, kemény szőnyeg v. laticel, labdák, Thera Band szalagok, 

kötelek, színes formalapok, kisméretű fizioball labdák, hinta, hinták (lap-, tányérhinta). 

 

9. A fejlesztő nevelés-oktatás tervezése, szervezése 

 

Az oktatás szervezésének és tervezésének alapdokumentuma: „Súlyosan és halmozottan 

fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelve”. Intézményünkben a fejlesztő nevelés-

oktatás a tanév rendjét követi. Nem tagolódik tanítási évfolyamokra, de felépítésében az elért 

fejlettségi szakaszokra bontható. A csoportalakítás szempontjai lehetnek: életkor, 

fogyatékosság, fejlettségi szint, mozgásállapot. A csoportok maximális létszáma 6 fő. A heti 

fejlesztő foglalkozások száma: 20 óra.  

Az egyéni fejlesztés fejlesztő helységekben történik a Tanulási Képességeket Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Képességeket Vizsgáló Bizottság véleménye alapján 

meghatározott óraszámban. 

 

9.1. Az éves tervezés 

 

A fejlesztő nevelés-oktatás a Rehabilitációs Pedagógiai és Szakmai Program és az éves 

munkaterv alapján történik. Az éves munkaterv tartalmazza a csoport tanév rendjéhez igazodó 

tevékenységeit. Éves bontásban készül el, a tanulók fejlődési üteméhez igazítva. 

 

9.2. A heti tervezés 

 

Az éves terv alapján elkészülő heti terv tartalmazza a rendszeresen ismétlődő napi 

tevékenységeket, és a fejlesztési feladatokhoz tartozó különböző tartalmi egységek 

feldolgozását. A heti terv kidolgozását meghatározza a csoport napirendje, amelyben egyes 

tevékenységek rendszeresen ismétlődnek.  
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FOGLALKOZÁSOK 
MEGNEVEZÉSE 

 

 

 

 

HETI ÓRASZÁM 

(csoportos 20) 

 

 

HETI ÓRASZÁM 

(egyéni 5-10) 

 

Reggeli kör 

 

5 

 

- 

 

Szűkebb - tágabb környezet 

 

5 

 

- 

 

Mozgásnevelés 

 

 

5 

 

- 

Munka- játék- szórakozás  

5 

 

- 

 

Mozgásnevelés/ 

gyógymasszázs 

 

 

- 

 

1-3 

 

Komplex gyógypedagógiai 
fejlesztés 

 

- 

  

4-7 

 

 

Az egyéni fejlesztés óraszáma a szakértői véleményben meghatározottak szerint alakul. 
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9.3. A fejlesztő nevelés-oktatás - csoportos formában  

 

A csoportban végzett fejlesztés fontos a tanulók számára. A csoportban végzett 

tevékenységek során megélhetik a közösséghez tartozás élményét, megtapasztalják a társakkal 

való együttműködést. A csoportos fejlesztés a szociális és érzelmi nevelés fontos színtere. Az 

egyéni fejlesztések során elsajátított képességek közösségi szituációkban történő kipróbálását 

biztosítani kell. A gyermek képesség- és készségfejlődése mellett aktuális állapota határozza 

meg, hogy a heti óraszámból milyen arányban vesz részt a csoportos foglalkozásban. 

Intézményünkben csoportos foglalkozások a következő modulokból állnak: Reggeli kör-

önkiszolgálás, Szűkebb-tágabb környezet, Munka-játék-szórakozás, Mozgásnevelés, amelyek 

a 8-tól délig terjedő időintervallumban 45 perces foglalkozási időkeretben zajlanak, és 

fennmaradó időközöket az önkiszolgálási (mindennapos) tevékenységek töltik ki. 

 

Reggeli-kör, önkiszolgálás: A foglalkozások megkezdésének jelzésére irányuló óra, amely a 

társas kapcsolatok elmélyülését és az önkiszolgálás fejlődését szolgálja. 

Szűkebb-tágabb környezet: A szűkebb-tágabb természeti-társadalmi környezet megismerését, 

megtapasztalását teszi lehetővé. A mindennapi életünk valóságos folyamatainak megismerése, 

megtapasztaltatása közvetlen és közvetett élményeken keresztül. Témakörök: család, 

intézmény, évszakok, közlekedési eszközök, testünk, állatok, ünnepek. 

Munka-játék-szórakozás: Az önmagunkért és a közösségért végzett munkát öleli fel, a 

felelősségtudat és a szabálytudat kialakítására. 

Mozgásnevelés: A lehető legmagasabb szintű mozgásos önállóság elérését szolgálja, a 

gyerekek diagnózisa, életkora és állapotuk teljes figyelembevételével. 
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Napirend 

 

Időtartam Tevékenységi forma 

7.00 – 8.00 Érkezés 

8.00 – 8.45 
Reggeli Köszöntés (érzelmi-szociális nevelés, közösségi kommunikációs 

formák) 

8.45 – 9.00 
Tízórai, önkiszolgálási tevékenység (együttműködés étkezési-gondozási 

helyzetekben) 

9.00 – 11.45 
Délelőtti csoportos foglalkozások (szűkebb-tágabb környezet, munka-játék- 

szórakozás, mozgásnevelés - a csoportok órarendjének megfelelően) 

11.45 – 14.30 
Ebéd, önkiszolgálási tevékenység, csendes pihenő (együttműködés étkezési 

- gondozási helyzetekben) 

14.30 – 15.00 Ébresztés, önkiszolgálási tevékenység 

15.00 – 15.30 Közös játék / zenehallgatás 

15.30 – 16.00 Hazamenetel 

 

Órarend 

 

Időtartam Tevékenységi forma 

8.00 – 8.45 Reggeli köszöntő 

9.00 – 9.45 Mozgásnevelés 

10.00 – 10.45 Szűkebb - tágabb környezet 

11.00 – 11.45 Munka - játék - szórakozás 

 

 

Megjegyzés : a mozgásnevelés óra időpontja csoportonként változik a konduktor/ 

szomatopedagógus órarendjének figyelembevételével. A heti 20 óra napi 4 tanítási órából 

tevődik össze 5 tanítási napon keresztül. 
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9.4. A fejlesztő nevelés-oktatás - egyéni fejlesztés formájában 

 

Az egyéni fejlesztő foglalkozások nyújtanak lehetőséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai 

és terápiás segítséget adjunk a tanulóknak a különböző képességterületeken. Az egyes tanulók 

esetében az országos ill. megyei szakértői bizottság vagy szakorvos javaslata alapján – a 

szülővel egyeztetve – a szakemberek határoznak az egyéni fejlesztés óraszámairól.  

Intézményünkben a következő egyéni fejlesztő foglalkozások valósulnak meg: logopédia, 

gyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztés.  

 

Napirend 

 

Időtartam Tevékenységi forma 

7.00 – 8.00 Érkezés 

8.00 – 8.45 
Egyéni fejlesztés (gyermekenként az órarendben és a szakértői 

véleményben meghatározottak szerint) 

8.45 – 9.00 
Tízórai, önkiszolgálási tevékenység (együttműködés étkezési-gondozási 

helyzetekben) 

9.00 – 13.00 
Egyéni fejlesztés (gyermekenként az órarendben és a szakértői 

véleményben meghatározottak szerint) 

13.00 – 14.30 
Ebéd, önkiszolgálási tevékenység, csendes pihenő (együttműködés étkezési 

– gondozási helyzetekben) 

14.30 – 15.00 Ébresztés, önkiszolgálási tevékenység 

15.00 – 15.30 Közös játék / zenehallgatás 

15.30 – 16.00 Hazamenetel 
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Az egyéni fejlesztési terv 

A tanév 12. hetének végéig készülnek el a személyre szabott egyéni fejlesztési tervek. Az 

egyéni fejlesztési terv szoros összhangban áll a csoport számára kidolgozott éves és heti 

tervvel. A tervek elkészítésének kiinduló pontja a tanulók diagnosztikus mérése, és a 

megfigyelési tapasztalatok. Az elérendő célokat a fejlesztési tervben meghatározzuk, és a 

tanév során az elért eredményeket rögzítjük, előbb a tanulók félévi, majd év végi szöveges 

értékelésében. 

 

10 . Terápiás eljárások 

A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulókkal végzett kiscsoportos és egyéni terápiás 

eljárások segítik a kitűzött nevelési célok lehetőség szerinti elérését, az egyes fejlődési 

területek célzott megerősítését. A terápiák alkalmazását az egyes tanulók szükségletei 

határozzák meg. 

 

 

 

11. A súlyosan és halmozottan sérült tanulók mérése, diagnosztikus eszközök 

A nevelő-oktató munka első lépése a tanulók alapos megismerése, képességstruktúrájuk 

feltérképezése. A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek esetében a pedagógiai 

diagnosztika nem egyszeri vizsgálatot jelent, hanem folyamatdiagnosztikát, amely: 

- adatgyűjtés a gyermek korábbi éveiből, 

- a szakértői bizottság javaslatai, 

- diagnosztikus mérés,  

- folyamatos megfigyelések, változások rögzítése, 

- az összegyűlt információk elemzése. 

A mérések célja annak megállapítása, hogy mit és hogyan tud a gyermek, melyek a személyes 

szükségletei. A súlyosan és halmozottan sérült tanulók állapotának felmérésére szolgáló 

diagnosztikus eszközök. 

A pedagógiai diagnosztika mellett szükséges a tanulók fizikai állapotának orvosi vizsgálata, 

amely intézményünkben ortopédiai és neurológiai vizsgálat keretében valósul meg. 

A fejlesztő nevelés-oktatási csoportokban az alábbi diagnosztikus mérőeszközök 

használhatóak, de a mérési eszközök alkalmazásáról a tanulók egyéni képességeihez mérten - 

az intézményvezető beleegyezésével - csoportot vezető gyógypedagógus dönt. 
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- Fröhlich-Haupt: Fejlődésdiagnosztika: Egyéni megfigyelésen alapul. Segít a gyermek 

pillanatnyi lehetőségeinek pontosabb felmérésében, megismerteti a következő 

fejlődési lépést, ezáltal segít a célok megfogalmazásában. 

- Wayne Sailor-Bonnie Jean Mix: TARC: Szintén megfigyelésen alapul. Előnye, hogy 

könnyen felvehető. Megkönnyíti a fejlesztő munka tervezését, alkalmas arra, hogy 

rögzítsük általa a pedagógiai tevékenységünk sikerét, illetve sikertelenségét. 

Megvizsgálhatjuk eljárások, terápiák hatásait. 

- Dr. Klaus Strassmeier: Strassmeier fejlődési skála: A fejlődés az egyén különböző 

időpontokban megfigyelt állapotainak összevetésével tanulmányozható. A Strassmeier 

fejlődési skálával vizsgált gyermekek nyomon követése bizonyos életszakaszokban 

történik. 

 

 

12.  A súlyosan és halmozottan sérült tanulók értékelése 

 

A tanulók diagnosztikus értékelése a pozitívumukra koncentrál. Az előmenetelükről a 

szakmai team, illetve a nevelőtestület félévkor és a tanév végén szöveges értékelést ad.  

Az „irányelvek” nem határoznak meg tantárgyi minimum követelményeket, ezért a tanuló 

attitűdjét és önmagához mért teljesítményét értékeljük. A tanulók felé a folyamatos pozitív 

megerősítést szimbólumok segítségével is jelezzük. A tanév végi, központilag kiadott 

nyomtatványra kerülő szöveges értékelés tartalmazza az egyes fejlesztési területeken elért 

eredményeket, a tanuló nehézségeit, a következő tanévre szóló javaslatokat. A tanév végi 

értékelés egyben a tanuló bizonyítványa is, amelyet a szülő, illetve a nevelő az adott tanítási 

év befejeztével átvehet. A szöveges értékelés bejegyzésre kerül a csoportnaplóba és a tanulók 

törzslapjába. 
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IV. GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ INTÉZMÉNYBEN 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő, nevelő intézményben a gyermekvédelmi 
feladatok ellátása fokozott figyelmet igényel az intézmény valamennyi dolgozójától.(1997. 
évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről). Az MKBME Napraforgó EGYMI Békés 
megye egész területéről fogad gyermekeket, így a gyermekvédelmi munka szerteágazó 
kapcsolatrendszerrel dolgozik a családok helyzetének közvetlen megismerésére törekedve. A 
gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a fejlődésüket hátráltató tényezőket feltárják, és 
pedagógiai segítségben részesüljenek. 

 

1. Az intézmény gyermekvédelmi célja: 

 Az ellátott speciális szükségletű gyermekcsoport sajátos, komplex problémarendszerének 
felismerése és kezelése : 

- a fogyatékosság tényének feldolgozásában segítségnyújtás a családnak 

- együttműködés a gyermek problémájának megoldásában segítő más szakemberekkel a 
gyermek harmonikus személyiség fejlődése érdekében  

 

2.  Az intézményi gyermekvédelmi munka feladata:  

- a szociális nehézségek feltárása, segítségnyújtás  

- az életvezetési nehézségekben támasznyújtás  

- a családi nevelés megismerése és segítése a helyes szokásrendszer együttes kialakítása 
érdekében 

- a társadalmi, erkölcsi, etikai normák, szabályok megismertetése, a szülői szerep 
eredményesebb betöltésének elősegítése 

- a fogyatékos gyermekeket nevelő családok jogainak közzététele, az érdekérvényesítés 
segítése  

3. A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek  

- fizikai bántalmazás 

- a gyermek szexuális zaklatása  

- szülői felügyelet hiánya  

- elhanyagoló szülői magatartás  



 74 

- pszichés bántalmazás  

- hajléktalanság, rossz lakáskörülmények 

- éhezés, alultápláltság 

- indokolatlan hiányzás  

- minimális jövedelmi viszonyok  

 

4. A prevenciós, fejlesztő, terápiás és habilitációs munka átfogja az intézményi nevelés 
egészét  

 

Minden az intézményben dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, 
pedagógiai eszközökkel való segítése, az esélyegyenlőség biztosítása. Az intézményünkben 
gyermekvédelem minden esetben az általánostól eltérő helyzetű és szükségletű gyermekekre 
irányul. Ezek a gyermekek lehetnek hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek 
vagy veszélyeztetettek. A kategóriába sorolásnál mindig a gyermek egyedi helyzetét 
vizsgáljuk. 

 Szempontjaink:  

- megkülönböztetett ellátás, különleges gondozást igénylő gyermekek 

- fogyatékos gyermek  

- egészségügyi problémákkal küzdő gyermek  

- beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

- szociális és művelődési hátránnyal küzdő gyermek 

- etnikai kissebséghez tartozó gyermek, migránsgyermek (esetenként) 

 

 Az intézmény, mint nevelési – oktatási intézmény a gyermek hátrányos helyzetének, illetve 
veszélyeztetettségének feltárása során szorosan együttműködik gyermekjóléti szolgálattal, 
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
intézményekkel. Mindezen feladatait a titoktartási és adatkezelési kötelezettségeknek eleget 
téve végzi 
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5. Gyermekvédelmi munkánk módszertani alapelve:  

- érzelmi biztonság biztosítása 

- a gyermeki jogok tiszteletben tartásával körültekintő problémafeltárás 

- a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése a fejlesztő és terápiás 
módszerekkel, tervszerűen  

- a gyermek szocializációjának elősegítése a családokkal együttműködve (szülő 
beszélgető kör, fogadóóra)  

- esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező 
gyermekek számára 

 

6. Az intézményi vezető gyermekvédelmi feladata:  

 

- a közoktatási törvény fő feladattá teszi a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek 
érvényesítését és az érvényesülés ellenőrzését 

- az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása  

- a személyi és tárgyi feltételek biztosítása (pl. külön helyiség biztosítása a szülővel 
történő megbeszéléshez) 

- az intézményi nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 
gyermekbalesetek megelőzése 

- rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása 

- az egészséges életmód biztosítása, helyes táplálkozással, étkeztetéssel 

- a szociális veszélyeztetettség megítélésében részvétel (pl. étkezési támogatás, utazási 
támogatás) 

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál  

- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén 
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7.  A gyermekvédelmi felelős munkája, feladatai  

- Az intézményvezető megbízásából képviseli az intézményben a gyermek és 
ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti 
ezek érvényesülését. 

- Feladata, hogy a családdal, a pedagógusokkal, esetenként a pszichológussal 
együttműködve enyhítse a veszélyeztetett gyermekre ható ártalmakat, megvédje őket a 
testi, lelki, erkölcsi károsodástól. 

- Az anyagi gondokkal küzdő családok támogatása. 

 

   8. A pedagógusok feladatai  

- a csoportba járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése 

- szükség esetén családlátogatás, környezettanulmány végzése 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelése 

- a rendszeres óvodába/iskolába járás figyelemmel kísérése  

 

   9. A nevelési év folyamán elvégzendő feladatok:  

A nevelési év elején: 

- a gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése  

- az éves munkaprogram megtervezése  

- tájékoztatja a szülőket fogadóórájáról, tevékenységéről 

- részt vesz a nevelési program gyermekvédelmi feladatainak kidolgozásában  

 

A nevelési év során:  

- fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet feltárását, 
nyilvántartja a gyermekeket, intézkedéseit és azok eredményét 

- összehangolja a gyermekekkel foglalkozók gyermekvédelmi tevékenységét 
(beszélgetés, szervezés, fogadóóra, családlátogatás) 

- figyelemmel kíséri a gyermekek differenciált egyéni fejlesztését 
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- folyamatosan kapcsolatot tart a szakértői bizottságokkal, a gyermekorvossal, a 
fogorvossal, a védőnővel  

- figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, tájékoztatást ad 

- segélyek, étkezési támogatások méltányos, körültekintő véleményezése 

- szükség esetén kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal, 
családsegítővel, közzé teszi címjegyzéküket 

- támogatja a gyermekvédelem hatékony intézmény szintű működését (szülői beszélgető 
kör szervezése, tanácsadás szülőknek, ünnepélyek szervezése, szülői értekezlet tartása) 

- szükség esetén környezettanulmány készítése az óvodapedagógusokkal 

- munkájáról rendszeresen tájékoztatást ad a vezetőnek és a nevelőtestületnek 

 

A nevelési év végén:  

- a munkája során szerzett tapasztalatok összegzése 

 

10. A gyermekvédelmi munka sikerkritériumai  

- minden rászoruló gyermek időben megkapja a megfelelő segítséget  

- a szülők gondjaikat bátran osztják meg az óvodapedagógusokkal, 
gyógypedagógusokkal és a gyermekvédelmi felelőssel 

- anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem kerülhet hátrányos helyzetbe (nem maradhat 
ki programokból) 

- hatékony, támogató együttműködés alakul ki a segítő szervezetekkel 
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V. ZÁRADÉK 
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VI.  MELLÉKLET   

 

KERETTANTERV 

Fejlesztő nevelés-oktatás 

 

I.  A fejlesztés területei: 

 

1. Kommunikáció 

A másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesztésének elősegítése 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók az oktatás kezdetén alig rendelkeznek 

kommunikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy 

nehézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a 

gyermekek és környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a kommunikációs lehetőségek 

alapfeltételeinek feltárása és megteremtése, az önálló kommunikációs repertoár fokozatos 

kiépítése, amely által képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba lépni 

más emberekkel és hatást gyakorolni környezetükre. 

- Bármely megnyilvánulás és testi – akár valamely vegetatív funkcióval összefüggő – 

állapot értelmes közlésként való értelmezése, és annak a testi kommunikáció 

eszközeivel való megválaszolása. 

- A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensőséges kapcsolat kialakítása, 

valamint a kommunikáció iránti igény felkeltése és megerősítése. 

- A tanulók szükségleteinek kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel, jelekkel, 

tárgyakkal, gesztusokkal, testkontaktussal) kísért kielégítése, a gondozási 

folyamatokban a pedagógiai és terápiás szempontok érvényesítése (fejlesztő 

gondozás). 

- Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos rutinhelyzetekben 

való tájékozódás elősegítése, a választás lehetőségének felkínálása, az igen-nem 

elkülönítése és alkalmazása. 

- A nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság 

nyelvi birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának 

előkészítése. 
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- Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a kommunikációs 

eszköztár egyénre szabott kiválasztása. 

- A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás üdvözlése, közösen 

végzett feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos foglalkozások során a tanulók 

cselekvéseinek egymás számára is értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele, a társakkal 

való test-, szemkontaktus formáinak megtapasztaltatása. 

- A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a nagyobb 

önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel 

lehetőségének megteremtése. 

 

2. Mozgásnevelés 

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

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók többsége – túlnyomó részben a 

központi idegrendszeri (agyi) sérülés domináns jelenlétéből fakadóan – súlyos fokban 

mozgáskorlátozott. E területen a nevelés, oktatás, fejlesztés célja a tanuló testsémája 

kialakulásának elősegítése, a mozgásszerv-rendszer optimális működésének biztosítása, a 

károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás 

megelőzése, és a mindennapos tevékenységek, valamint a tanulás, játék- és 

munkatevékenységek motoros feltételeinek kialakítása. 

- A szenzomotoros depriváció csökkentése, a szenzomotoros területen kialakult 

fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással 

(mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával; az önindította mozgások 

ösztönzésével, a célirányos, akaratlagos mozgások optimális feltételeinek 

megteremtése érdekében a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése. 

- Pozicionálás, testhelyzet-korrekció, a helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, 

a kóros mozgásminták gátlása, a különböző tevékenységekhez szükséges stabil és 

biztonságos testhelyzetek kialakítása. 

- A mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával (a 

fejkontrolltól a felállásig). 

- A kézhasználat, manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése. 

- A kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése. 
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3. A dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése. Az érzékelés-észlelés 

és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók dologi világhoz való viszonya a fejlesztő iskolai 

nevelés-oktatás kezdetén sok esetben szinte csak a táplálékfelvétellel, a testápolással és az 

öltöztetéssel kapcsolatos passzív élményekben merül ki. Kezdetben ez jelenti a világot, 

amelyben otthon érzik magukat, amelyet észlelni képesek és uralni tudnak. Az ebből eredő, 

kényszerű befelé figyelésük megakadályozza őket abban, hogy felfedezzék a világot. Ezért a 

fejlesztés feladata az érzékelhető és észlelhető világ megnyitása, a dologi és emberi világ 

rendjének felfedeztetése és a valóság-megismerés tágítása a magasabb rendű kognitív 

folyamatok bekapcsolásával. 

- A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése. 

- A szemiotikai funkciók megjelenésének, a valóság ábrázolásának segítése. 

- Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése. 

 

4. A konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, a 

cselekvések logikai struktúrájának kialakítása, a tér az idő és a tartam, a sorozatok, 

halmazok elemi fogalmainak elsajátítása 

A halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelői oktatásának a cselekvéses tanulás az 

alapja, de a meglassúbbodott vagy zavart motorium miatt számolni kell az érés esetleges 

időbeli elhúzódásával. Ebben a szakaszban a tanulók fokozatosan megtapasztalják az anyag 

és a súly állandóságát, és ismereteket szereznek a tömeg fogalmáról. A gondolkodás 

fejlődésével mód nyílik a téri viszonylatok absztrakt megismerésére is. Kialakulnak azok a 

minőségi műveletek, amelyek a teret strukturálják: térbeli, egymást követő sorrend és 

szakaszok vagy távolságok elkülönítése; a hosszúság, a felszín stb. megmaradása. 

Összekapcsolódnak az időrendi összefüggések (előtt, után) a tartam összefüggéseivel (rövid 

vagy hosszú ideig). Egyszerre több tulajdonság alapján osztályozzák a tárgyakat és a 

fogalmakat, és több szempontból is képesek csoportosítani azokat. A számfogalom és a 

matematikai gondolkodás kialakulásában jelentős szerepet játszanak az absztrakt műveletek. 

Ha a tanulók képesek ennek elsajátítására, akkor e terület fejlesztésénél irányadónak lehet 

tekinteni a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvében foglaltakat. 

A formális gondolkodás szakaszába jutott tanuló képes olyan elvonatkoztatásra és 

általánosításra, amelynek nincs szükségszerű kapcsolata a valósággal vagy a tanuló saját 

elgondolásával. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek között általában kevesen 

jutnak el ebbe a szakaszba. Az ő esetükben az egyén számára legmegfelelőbb fejlesztés 
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érdekében a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvében foglaltakat kell 

irányadónak tekinteni, és a megfelelő gyógypedagógiai intézményben történő iskoláztatásukat 

kell kezdeményezni. 

 

 

5. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai 

dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók számára a műalkotások hozzáférhetővé tétele 

és azok önálló létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok a fejlesztő iskolai oktatás 

integráns részét képezik. A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások 

megtapasztalása és önálló létrehozása lehetővé teszi a tanulók számára a befogadás, a 

megértés komplex emocionális és kognitív formáinak megtapasztalását, valamint a kreatív 

alkotás, létrehozás lehetőségét nyújtja számukra. Fontos, hogy a tanulók megtapasztalják, 

hogy maguk is képesek pozitív módon adni valamit a világnak. 

- Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi művészeti tapasztalatok 

hozzáférhetővé tétele, ezek örömforrásként való megtapasztalásának segítése. 

- Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi művészi tevékenységek végzése és a közös 

kreativitás élményének megtapasztalása. 

 

6. Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, 

a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása 

A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek megértése, a másokkal való 

együttműködés kialakulásának segítése a fejlesztő nevelés, oktatás alapvető – a 

kommunikáció fejlesztésével szoros összhangban álló – feladatai közé tartozik. A súlyosan és 

halmozottan fogyatékos tanulók számára a szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel 

az egyik legnehezebben teljesíthető feladatot jelenti. A tanulóknak kezdetben lehetővé kell 

tenni, hogy önmagukat egyedi, autonóm lényként tapasztalják meg, és ilyenként képesek 

legyenek belépni egy közösségbe, és részt venni annak életében.  

- Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy valóságának és egyediségének 

megtapasztalása. 

- Az „én” pozitív megélésének segítése, a szociális kapcsolatok megnyílásának 

támogatása. 

- Kapcsolatfelvétel és közös tevékenység, a szociális kapcsolatok pozitív jellegének 

megélése, a kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése. 
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- A közösségi kommunikációs formák megtanulása, alkalmazása. 

- A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ 

kommunikációs normáinak megtanulása és gyakorlása. 

 

 

7. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés, az önállóság és önellátás képességeinek 

elsajátítása, az emberi szükségletkielégítés kultúrájának megismerése 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint az e 

területeken való önállóság megszerzésének elősegítése alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, 

és nagymértékben hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív képességeinek – 

különösen az érzékelés és észlelés funkcióinak – fejlődéséhez. Az önkiszolgálás és az 

egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek 

kielégítésének – a kommunikáció fejlődése szempontjából alapvető jelentőséggel bíró – 

kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi 

szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve 

azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. 

Az önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a 

személyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez 

kapcsolódó alapvető életmódbeli ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek 

kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. E területek a megtanult 

készségek kitüntetett gyakorlóterepei, a rögzülés és általánosítás eszközei, s a természetes 

kommunikációs helyzetek legjobb modellhelyzetei.  

Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 

a testi higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés segítéséhez a fejlesztő 

gondozásnak nevezett gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és eljárásai 

alkalmazhatók. A fejlesztő gondozás megtervezése a gyógypedagógus és a szakmai team 

kompetenciája, míg gyakorlati megvalósításában a gondozók és a (gyógy)pedagógiai 

asszisztensek is közreműködnek. 

- A kiválasztásai folyamatok (vizelet- és székletürítés) érzékeltetése, együttműködés 

kialakítása az ehhez kapcsolódó tevékenységekben (pelenkázás), szobatisztaságra 

nevelés. 

- A testápolás, mint örömet adó élmény és a külső segítség elfogadása, együttműködés 

kialakítása, alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (fürdés, zuhanyozás, hajmosás, 
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mosakodás, fogmosás, körömvágás), a tisztálkodás helyzeteiben a testi érzékelés, a 

dologi és emberi világról szerzett tapasztalatok biztosítása. 

- Az öltözés, vetkőzés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és önállóságra 

nevelés. 

- Az étkezés (evés, ivás) tevékenységeiben való együttműködés kialakítása és 

önállóságra nevelés. 

- Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek 

előnyben részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
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Időkeret, 

foglalkozások 

Témakörök, 

tartalmak 

Fejlesztési 

feladatok 

Módszerek Eszközök, 

megjegyzés 

Tanév elején Ismerkedés a 

gyerekekkel és 

felnőttekkel a 

fejlesztő 

iskolában. Év eleji 

állapotfelmérés. 

A gyermekek egyéni 

szükségleteinek 

megismerése, 

fejlettségi szintek 

felmérése. 

Megfigyelés, közös 

tevékenykedés, 

beszélgetés. 

Fejlődésdiagnosztikai 

kérdőívek, tesztek. 

Tanév elején Ismerkedés a 

szűkebb és tágabb 

környezettel: 

fejlesztő 

nevelésben, 

oktatásban 

résztvevő 

dolgozók, társak. 

Fejlesztő nevelés, 

oktatás 

színterének tárgyi 

környezete: 

helyiségei. 

Csoportban dolgozó 

felnőttek és gyerekek 

megismerik egymást, 

nevüket, tapintással 

arcukat. A gyerekek 

egymással való 

megismertetése, 

nevük, testi 

kontaktus, egyéni és 

csoportos 

találkozások 

keretében. A 

fejlesztő nevelés, 

oktatás helységeinek 

„birtokba vétele”, 

bútorok, tárgyak, 

játékok, eszközök 

stb. megismerése 

egyénre 

szabottan, 

tájékozódás 

kialakítása, 

biztonságos 

használat 

megtanulása. 

Megfigyelés, 

megfigyeltetés, 

beszélgetés, érintés, 

simogatás, 

letapogatás, 

közös 

tevékenykedés, 

játék, bemutatás 

Berendezés, 

eszközök, bútorok, 

tárgyak, játékok 

Tanév elején Iskolánk más 

csoportjai, 

osztályai, 

dolgozói. 

- Az intézmény 

más belső 

Közvetlen és tágabb 

belső környezet 

megismerése, 

használatának 

biztonságos 

kialakítása. Társas 

Megfigyelés, 

megfigyeltetés, 

bemutatás, 

cselekedtetés, 

beszélgetés, érintés, 

simogatás, 

Berendezés, 

eszközök, bútorok, 

tárgyak, játékok 
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helységei: 

osztályok, 

folyosók, lépcsők, 

fejlesztő szobák, 

tornaterem, stb. 

- Intézmény külső 

területe: 

udvar, játszótér. 

- Intézmény 

közvetlen 

környezete: úttest, 

járda, stb. 

 

kapcsolatok 

kialakítása 

az intézményben 

dolgozó felnőttekkel, 

iskolánkba járó 

gyerekekkel. 

Közvetlen és tágabb 

külső környezet 

megismerése, 

használatának 

biztonságos 

kialakítása. 

Közlekedés helye, 

megismerése, 

zajainak 

megfigyelése. 

letapogatás, 

közös 

tevékenykedés, 

játék 

Folyamatosan, 

alkalmanként. 

Séta a ligetben, 

játszótéren. 

Ismerkedés a városi 

és természeti 

környezettel, annak 

megélése, 

megismerése. 

Társadalmi részvétel, 

megélni, hogy a 

társadalom része. 

Ismerkedés a 

városban élő 

gyermekekkel, 

emberekkel. 

Kirándulás, séta. 

Megfigyelés, 

beszélgetés, érintés, 

simogatás, 

letapogatás, 

közös 

tevékenykedés, 

játék. 

Több évet is felölelő 

folyamat 

Külső környezet 

elemei. 

Folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társas 

kapcsolatok 

Személyes 

kapcsolatok, 

közösség, 

barátságok 

kialakítása, 

biztonság 

megteremtése, 

szeretet megélése. 

Együttélés 

szabályainak 

Társas kapcsolatok 

megélése, 

közlésformák 

kialakítása. Bizalom, 

védettség kialakítása. 

Testi kontaktus 

megélése, bizalom 

megélése. 

Kapcsolatfelvétel, 

üdvözlés, 

megszólítás, érintés, 

kérés… társas 

Mall féle bazális 

kommunikáció, 

augmentatív és 

alternatív 

kommunikáció 

felhasználása. 

Beszélgetés, 

bemutatás, 

gyakorlás, 

megfigyelés, 

jutalmazás 

Alternatív és 

augmentatív 

kommunikációs 

eszközök. 
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elsajátítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemiség. 

együttlét 

szabályainak, 

rituáléinak tanítása, 

megfelelő 

viszonyulás. Test 

jelzéseit észrevenni, 

tudatosítani. 

Légzés, szívdobogás 

tudatosítása, saját 

életfolyamatok 

megélése. 

Férfi és nő 

különbsége 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Család, családi 

szokások. 

Családtagok 

neveinek 

megismerése (anya, 

apa, testvér). 

Családban végzett 

tevékenységek.  

Szemléltetés, 

megbeszélés. 

Képek, fényképek, én-

könyv 

Folyamatosan. 

Évszakokhoz, 

időjáráshoz 

kapcsolódóan 

Évszakok, 

időjárás 

jellemzőinek, 

változásainak 

megfigyelése, 

megtapasztalása. 

Az évszakokra, 

időjárásra jellemző 

jegyek megismerése, 

megtapasztalása: 

- hideg-meleg, 

napsütés, 

- felhők, 

csapadékfajták, szél 

Megtapasztalás, 

megfigyelés, 

beszélgetés, 

bemutatás 

Természeti 

jelenségek 

Folyamatosan. 

Évszakokhoz, 

időjáráshoz 

kapcsolódóan 

Környezet 

emberekre 

gyakorolt 

hatásai: 

- öltözködés, 

hangulat 

Ruhadarabok váltásai 

az évszakokhoz 

kapcsolódóan, 

neveinek, 

formájának, 

anyagának 

megismerése, 

megtapasztaltatása. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

megtapasztaltatás,  

gyakorlás, 

megfigyelés, 

öltözködés. 

Ruhadarabok. 

Folyamatosan, 

alkalmanként. 

Évszakokhoz, 

időjáráshoz 

kapcsolódóan 

A természeti 

környezet 

változásai. A 

természet 

megismerése, 

Természeti 

változások 

megfigyeltetése a 

szabadban: hajtás, 

növekedés, virágzás, 

Bazális stimuláció 

elemei, 

szemléltetés, 

bemutatás, 

letapogatás, 

Növények a 

környezetünkben. 

Fényképek, 

tárgyképek. 
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megélése. gyümölcsözés, 

lombhullatás, 

pusztulás stb. 

cselekedtetés, 

beszélgetés, játék, 

gyűjtőmunka, 

csoportosítás, 

gyakoroltatás, 

megerősítés. 

Folyamatosan Növények: 

zöldségek, 

gyümölcsök, 

virágok, fák, 

cserjék stb. 

Évszakok 

legjellemzőbb 

gyümölcseinek, 

zöldségeinek, 

virágainak 

megismerése, ezek 

nevei, formája, 

színei, íze, illata stb. 

Fák, cserjék, virágok 

változásainak 

megfigyelése. 

Tanulmányi séták. 

Szemléltetés, 

letapogatás, 

megfigyelés, 

gyakoroltatás 

Zöldségek, 

gyümölcsök, 

növények. 

Folyamatosan Állatok. 

Közvetlen 

környezetükben 

élő állatok. 

Állatok életének 

megfigyelése az 

évszakok 

változásainak 

tükrében. Állatok 

megismerése: 

háziállatok-otthon, 

tanya. 

Vadállatok 

Tanulmányi séták. 

Szemléltetés, 

letapogatás, 

megfigyelés, 

gyakoroltatás 

Élő állatok. 

Játék állatok.  

Állatokról tárgyak, 

tárgyképek. 

Folyamatosan Testem, én. 

Testem 

felfedezése, 

megélése, 

megismerése. A 

másik teste. 

Testséma. 

Énkép. 

Saját test, én pozitív 

megélése, testrészek, 

érzékszervek tudatos 

megismerése, 

bőrfelületen 

keresztüli érzések 

megtapasztaltatása. 

Érzékszervek 

felébresztése, 

érzékelésre 

használata. 

Tanulás az 

érzékszervekkel. 

A másik ember teste, 

Bazális stimuláció 

és 

eszközei, 

vesztibuláris 

ingerek, masszázs, 

kompenzációs 

technikák, 

cselekedtetés, 

megfigyelés, 

letapogatás, játék, 

masszírozás, 

megerősítés 

Pléd, szivacs, 

testápoló, zsályakrém, 

törölköző, hajszárító 

stb. 

Masszírozó gép, 

masszázs eszközök. 

Tükör 

Különböző felületű és 

hőmérsékletű anyagok. 
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testfelülete, 

testrészei. Testrészek 

nevei, funkciójuk. 

Mozgásos 

tapasztalatok a test 

működéséről, ezek 

tudatos megélése 

aktivitáson keresztül. 

Tükörkép 

megismerése. 

Tudatosítani milyen 

vagyok, mik a 

szükségleteim, a 

korlátaim és mivel 

lehet ezt oldani. 

Bizalom kialakítása 

másokkal 

kapcsolatban. 

Segítség elfogadása. 

Ápolás, testgondozás 

helyzeteinek 

felhasználása 

tanulási helyzetként. 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Közlekedés. 

Használt 

közlekedési 

eszközök. 

Közlekedési 

eszközök 

megismerése: 

- személygépkocsi, 

busz; 

hangja, formája, 

színe stb. 

megfigyelés, 

bemutatás, 

gyakorlás, 

letapogatás 

Konkrét közlekedési 

eszközök, és ezek 

fotói, tárgyképei 

Folyamatosan, 

Alkalmanként 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzések. Saját és 

mások érzései, 

kiváltott érzések 

másokban. 

Saját érzések 

felismertetése, 

megkülönböztetése, 

ezekre helyes 

válaszok kialakítása. 

Öröm, izgalom, düh, 

harag, élvezet, 

félelem, undor, 

meglepődés stb. 

érzelmek 

Bazális stimuláció 

elemei, 

megfigyelések, 

közös 

tevékenykedés, 

megerősítés, 

gyakoroltatás, 

értékelés 

Alkalmazható 

tárgyak, eszközök. 

Tükör, fénykép, 

hangfelvétel. 
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tudatosítása. 

Türelem, kivárás 

képességének 

kialakítása. 

Másokban okozott 

érzések 

tudatosítása, pozitív 

élményadással 

megerősítése, 

helytelen viselkedés 

okozta 

negatív érzések 

megismerése, 

elkerülésének 

kialakítása. Pozitív 

érzések 

tudatos megélése és 

megerősítése. 

Ünnepekhez 

kapcsoltan 

Ünnepek. 

Intézményi 

ünnepek, népi 

ünnepek, 

születésnap, 

névnap. 

Tanévnyitó, -záró, 

farsang, Mikulás, 

Karácsony, 

Húsvét, anyák 

napja. 

Készülődés az 

ünnepre dalokkal, 

dekoráció, ételek 

készítésével, illatok, 

ízek 

megtapasztalásával. 

Ünnep hangulatának 

átélése, közelebb 

hozása a 

gyermekekhez. 

Közös 

tevékenykedés, 

festés-barkácsolás, 

mozgásos zenei 

foglalkozás, játék 

Ünnepi kellékek, 

ünneplésről készült 

fotók. Tárgyak, 

tárgyképek. 

Folyamatosan Időbeli 

tájékozódás. 

Napirend, 

napszakok. Idő 

múlása. 

A napirend egymást 

követő eseményeinek 

tudatosítása, valami 

kezdetének, végének 

elfogadása, 

tudatosítása. 

Napirendhez kötötten 

napszakok 

megismerése. Az idő 

múlásának 

megtapasztaltatása az 

Megfigyelés, 

beszélgetés, 

tudatosítás, 

gyakorlás, ismétlés 

Napirendi, heti rend 

tábla, képek. 
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ismétlődő 

tevékenységekhez 

kapcsolva, 

ismerkedés napok 

múlásával. 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Térbeli 

tájékozódás. 

Téri elrendezések, 

viszonyok 

megismerése, 

megélése. 

Fejlesztő iskolában 

lévő berendezések 

téri 

elrendezésein 

keresztül 

viszonyszók 

megismerése: 

- fönn, fölé, lenn, alá, 

mellé stb. 

Mozgásos 

tapasztalatszerzés a 

fejlesztő  

intézményben, az 

intézmény belső és 

külső területén, 

környezetében. 

Megfigyeltetés, 

játék, 

mozgásos aktivitás, 

beszélgetés, 

gyakoroltatás, 

megerősítés 

Játékok, 

mozgásfejlesztő 

eszközök, 

berendezés, bútorok. 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Felületek. Sima, 

érdes, szúrós, 

puha, kemény 

stb. 

 

 

 

 

Ízek, illatok, 

színek, formák, 

állagok. 

Felületek 

megtapasztalása 

használati 

eszközökön, 

játékokon, 

tudatosításuk, 

összehasonlítások, 

rendezések. 

 

Különböző 

élelmiszerek 

megismerése 

megnézéssel, 

tapintással, 

szaglással, 

ízleléssel. 

Tulajdonságaik 

tudatos 

megtapasztaltatása: 

Megfigyeltetés, 

szemléltetés, közös 

tevékenykedés, 

gyakorlás, 

beszélgetés. 

 

 

Megfigyelés, 

bazális 

stimuláció elemei, 

szemléltetés, 

gyakorlás, 

tudatosítás 

Tapintó játékok, 

különböző felületű 

tárgyak, játékok, 

matériák. 

 

 

 

Élelmiszerek, 

alapanyagok, 

fűszerek. 

Evőeszközök, 

étkészlet. 
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folyékony, puha, 

kemény, 

hideg, meleg, édes, 

savanyú, sós, keserű, 

illatos, ételek színei 

stb. 

Folyamatosan Kézhasználat-

manipuláció 

Tevékenységek, 

mindennapos 

élethez 

szükséges 

kézmozgások. 

Finommozgások 

tanulása, ügyesítése a 

mindennapi 

tevékenykedések és 

kreatív 

tevékenységek 

végzése közben. 

Öltözködés, higiénés 

helyzetek, technikai 

szerkezetek, konyhai 

folyamatok, játékok 

felhasználásával 

mozgássorok 

gyakorlása. 

- cipzár, tépőzár, 

fűzők, kapcsok, 

patentok, tépőzár 

- csap, szappan, 

folyékony 

szappanadagoló, 

kapaszkodók, 

törölközőtartó, 

mosdóemelő, 

kapaszkodók stb. 

- konyhai eszközök 

- kapcsolók, 

kilincsek, zár, 

csengő, 

nyomógombok stb. 

Közös 

tevékenykedés, 

játék, 

festésbarkácsolás, 

megfigyelés, 

beszélgetés 

Megfigyelés, 

bazális 

stimuláció elemei, 

szemléltetés, 

gyakorlás, 

tudatosítás 

Cipzár, tépőzár, 

fűzők, kapcsok, 

patentok stb. 

csap, szappan, 

folyékony 

szappanadagoló, 

kapaszkodók, 

tépőzár, 

törölközőtartó, 

mosdóemelő, 

kapaszkodók stb. 

kapcsolók, 

kilincsek, zár, 

csengő, 

nyomógombok stb. 

konyhai eszközök, 

konyhai alapanyagok 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Kreatív 

tevékenységek 

Rajzolás, festés, 

mintázás, alkotás 

stb. 

Anyagfajták 

megismerése – fa, 

papír, textil, bőr, 

műanyag, agyag, 

gyurma stb. 

Közös 

tevékenykedés, 

játék, festés, 

barkácsolás, 

megfigyelés, 

Konyhai eszközök, 

konyhai alapanyagok. 

Fa, papír, textil, bőr, 

műanyag, agyag, 

gyurma, 
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Különböző 

anyagok 

felhasználása 

Alakításuk – 

szakítás, gyűrés, 

lapozás, vágás, 

hajtás, hajtogatás, 

formálás, 

gyúrás, ragasztás, 

festés, öntés, simítás, 

nyújtás, 

nyomathagyás stb. 

megismerése, 

mozgássorok 

tanulása, 

alkalmazása. 

Alkotás örömének 

megéreztetése. 

beszélgetés 

Megfigyeltetés, 

bazális 

stimuláció elemei, 

szemléltetés, 

gyakorlás, 

tudatosítás 

ragasztó, nyomda 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Játék 

Játék belső és 

külső térben 

Egyéni, közösségi 

játékokban spontán 

és 

irányított részvételre 

legyenek képesek. 

Építés, konstruálás 

elemi formáinak 

megismerése, 

egyszerű tárgyak 

készítése. 

Funkció, gyakorló, 

utánzásos, mozgásos, 

szabadtéri játékok 

megismerése, 

megélése, részvétel, 

játék örömének 

megélése, játékok 

adta lehetőségek 

kihasználása a 

fejlesztés minden 

területén. 

Játék, megfigyelés, 

szemléltetés, 

cselekedtetés, 

utánzás, 

megbeszélés, 

gyakorlás. 

Játékok, játékok 

eszközei 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Éneklés, 

zenehallgatás, 

tánc. 

 

Az esztétikai érzés, 

fogékonyság 

fejlesztése, nyitottá 

és befogadóvá válás 

Zenehallgatás, 

mozgásos aktivitás. 

Tánc. 

Éneklés. 

Magnó, furulya, gitár, 

ritmushangszerek 
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segítése - daltanulás, 

zenehallgatás. 

Zene hatásainak 

megismerése: 

dinamika, 

tempó, lüktetés. Ezek 

megtapasztaltatása 

szabad táncos 

mozgásokkal. Tánc, 

együtt 

táncolás örömének 

megélése. 

A ritmus 

megéreztetése, 

mozgásban való 

leképezése.  

 

 

 

Folyamatosan, 

alkalmanként 

Mesék, versek, 

mondókák, 

bábozás 

Vers, mondóka és 

mese hallgatása, 

tanulása, eljátszása, 

elmutogatása. 

Bábokkal való 

ismerkedés. 

Mondókák 

mozgással kísérése. 

Bábozás. 

Mesés-, verses 

könyvek, bábok 

ritmushangszerek 

 

 


