


AZ INKLÚZIÓ LEHETŐSÉGEI A   TESTNEVELÉSBEN
 Bevezetés:
 Az INKLÚZIÓ, befogadás nemzetközi törekvés a haladó nemzetek oktatáspolitikájában
 Célkitűzés: az esélyegyenlőség törvényi hátterének biztosítása.
 Szempontok: pszicho-pedagógiai és gazdasági
 Indokok: lakóhelyhez legközelebbi iskolában tanuljanak, csökkenteni a speciális iskolák számát.
 Magyarországon: még nem elterjedt a lehetőségek hiánya miatt és ezért elsősorban az újonnan kialakuló oktatási-intézményekben nyílik erre lehetőség.
 Szakmai  tudás (speciális ismeretek, prevenció)
 Szakmai  képességek   
 A gyengébb testi-lelki  adottságú diákok számára is  vonzóvá  tegye a testnevelést és  az  iskolai  sportéletet,sikerélményt  szolgáltatva nekik.



A tantestület és az inklúzió
 Tantestület teljes egyetértése: az integrációs (beolvasztás) törekvésekben igen, az inklúzió megvalósításában nem.
 Pedagógusokra új feladatokat ró: új szemlélet, új módszerek, új kihívások. A tantervnek meg kell felelnie a sajátos nevelést igénylő tanulók érdekeinek is.
 A testnevelésben szükséges változtatások: leggyakrabban előforduló problémák megismerése és az ehhez szükséges alkalmazott, differenciált pedagógiai, és gyógypedagógiai eljárások megismerése. 



Újratanulás
 Az egyetemekről most kikerülő tanárok már tisztában vannak a fogalommal, náluk azonban hiányzik a tapasztalat.
 A  jelenleg praktizáló tanárok zöme tapasztalattal rendelkezik, de elvárás tőlük az, hogy mindig a legmegfelelőbb, legmodernebb módszereket alkalmazzák. Ezért fontos a szakirányú újratanulás.
 A testnevelés tantárgynál a differenciálás nem újdonság. Ami újdonság, az a különféle egészségi problémák esetén alkalmazható prevenciós, korrekciós, kompenzációs eljárások, speciális módszerek megismerése, alkalmazása.



1. A FELTÉTELEK MEGVÁLTOZÁSÁVAL KIALAKULT IGÉNYEK
Új szemléletű szervezés, tervezés, stratégiák;

 Eltérő tanulási stílusok, tempók;
 Minőségi oktatási és anyagi feltételek;
 Újfajta kapcsolatok-tanulóval, szülőkkel, tanártársakkal, gyógypedagógusokkal, önkormányzatokkal és egyéb segíteni képes közösségekkel.



Az eltérő tanulási stílusok és tempók: 

 Együtt és külön elve
 Előnyei:Egymás segítése, felelősségvállalás egymás iránt, együttgondolkodás, együttes tevékenység élménye, sikerek és kudarcok feldolgozása, problémamegoldó, kreatív gondolkodás.
 Eredménye:  pozitív személyiségfejlődés,helyes önkép kialakulása, szocializáció.
 Nehézségek: szervezési lebonyolítás, testnevelés tantárgy veszélyessége, szűkös lehetőségek, lassabb haladás.



2. Ismeretek az adaptációról
 Az SNI-tanulók szempontjából az adaptációs elvek ismerete. /mozgásanyag alkalmassága, tartási és mozgási elváltozások ismerete, szedett  gyógyszerek hatásainak ismerete, motoros képességek, előképzettség felmérése stb./ 
 Egyéni fejlesztési tervek készítése.
 Új szemléletű tervezés, szervezés.
 Az iskola pedagógiai koncepciójába való beilleszkedés.



3. Felmerülő kérdések, tervezési szintek meghatározása
 Feladatok
 A tanulók mentális és motoros képességeinek felmérése.
 Közös célok megfogalmazása.
 A tantervi követelmények és egyéni igények összehangolása (differenciálás)
 Osztályszinten az egyéni fejlesztési tervek összehangolása.
 A tanárokat új ismeretek megszerzésére készteti.
 Az egyes részfeladatokat végző tanárok tevékenységének összehangolása.
 Értékelő eljárások.
 Személyi és létesítmény feltételek. Milyen forrásokból?
 Szervezeti változtatások.



 Hagyományos és újszerű oktatási eszközök.
 A testnevelés összehangolásának mikéntje a többi tantárggyal.

 Egyéni fejlesztési tervek szükségessége
Szempontjai:

 A tanuló képességeinek, tudásának felmérése.
 Hiányzó képességek.
 Adott feltételek.
 A tanuló és az osztály együttműködése.



Együttműködés
 A tanulóval, tanulótársakkal, szülőkkel, pedagógustársakkal, stb.
 Az adódó akadályok elhárítása.
 Az együttműködés lehetőségeinek feltárása. Várható eredmények meghatározása.
 Gyógypedagógiai ismeretek szükségessége (egyeztetés a szakemberekkel)
 Szakpedagógus és gyógypedagógus együttműködése.
 Közös felelősségvállalás a közreműködőkkel.



Törekvések
 A tananyagok körének kiszélesítése.
 A képességszinteknek legmegfelelőbb minőségi oktatási körülmények meghatározása.
 A tantárgy sajátosságából adódó rend, szervezettség  és szakszerűség megtartása. (balesetveszélyes helyzetek elkerülése)
 Megteremthetőek ezek a feltételek?



Az értékelés szempontjai, módjai
Az egyéni fejlesztési tervek alapján kell elvégezni!
Szempontok:
a.) a képességfejlesztő gyakorlatokban elért fejlődés.b.) közösen meghatározott képességek, készségek szintje. c.) részvétel, együttműködés (osztállyal, tanárral, szülőkkel).d.) fejlődés az önálló feladatmegoldásokban.e.) elfogadás, tudatosság, egyéni fejlesztés, önértékelés.



Speciális értékelési eljárások szükségessége
- Az eltérő képességű gyerekek teljesítményeinek értékelése miatt.
- Személyre szóló célok, tananyagok, követelmények.
- Szöveges értékelés.



Irányelvek az inklúzió megvalósításához
 A pedagógus kötelessége valamennyi tanuló képességeinek felismerése, kibontakoztatása!
 Hátrányt senki nem szenvedhet!
 Igények, alkalmazható módszerek egyeztetése!
 Oktatási eszközök alkalmassá tétele, szükséges eszközök beszerzése!



Intelem
 Az együttműködés nem elegendő:

Mindenkor biztosítani kell a szükséges körülményeket! 
Csak a megfelelő feltételek biztosításával lehet felvállalni a különböző fogyatékkal élők inkluzív szellemű oktatását!!!



Javasolt szerkezeti, szervezeti változtatások
 Alacsony osztálylétszám (2-3  SNI-tanuló)
 Tanár + pedagógiai asszisztens  vagy másik pedagógus.
 Gyógypedagógussal való folyamatos, rendszeres konzultáció.
 Speciálisan tervezett óraszámok.
 Változatos tárgyi feltételek.
 A differenciáláshoz hely kell!  Bizonyos átalakítások szükségessége.
 Foglalkoztatási formák és egyéb módszertani megoldások körének bővítése.  



Összegzés
 Szemléletbeli változás a pedagógusok részéről!
 Speciális tanismeretek szükségessége!
 Önképzés!
 Együttműködés!Társadalmi akarat!!!





Felhasznált irodalom
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 Gergely Gy.:   A testnevelés tanítás helyzete és jövője, kapcsolata a diáksporttal
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