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Ellátott feladatok
O

Intézmény típusa: Egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény

O

Feladatellátási helyei:

1. Székhelye: Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
- tanulásban akadályozott
- autizmus spektrumzavar
- halmozottan fogyatékos

Általános iskolai nevelés-oktatás
O

Szakiskolai nevelés-oktatás
(asztalosipari szerelő, konyhai kisegítő, kőműves, számítógépes adatrögzítő,
textiltermék-összeállító, virágkötő)

Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás

1.1. Telephelye: Székesfehérvár, Ligetsor 1.
Általános iskolai nevelés-oktatás
- autizmus spektrumzavar (részleges integráció)
1.2. Telephelye: Székesfehérvár, Budai út 90.
Általános iskolai nevelés-oktatás
Készségfejlesztő iskola
- autizmus spektrumzavar

- tanulásban /értelmileg akadályozottak (különnevelés)

A megosztani kívánt nevelési - oktatási módszertani modell,
innovációk, alkalmazott jó gyakorlatok








Inklúziót segítő szakmai műhely: fejlesztő eszközök, játékok készítése
a tanulási képességek fejlesztéséhez
„Vízkereszttől karácsonyig”: ismerkedés a jeles napokkal a napköziben
„Esőemberkék az iskolában”: autizmussal élő tanulók integrált
nevelése, oktatása
„Arany ház”: tanulási problémákkal küzdő gyermekek egyéni
fejlesztése
„…mert
közös
a
világunk”:
Esélyegyenlőségi tematikus
programsorozat a szakiskolában
„Hétmérföldön túl…(az élet)”: társadalmi integrációra felkészítő
speciális szakiskolai komplex program sajátos nevelési igényű
tanulóknak

 Kialakításra került az eszköztárként is funkcionáló könyvtár, mely uniós források

felhasználásával forrásközpontként működik, 40 fő befogadására alkalmas. Az iskola
tanulóin és pedagógusain kívül a régió érdeklődő szakemberei is használhatják. alkalmas
műhelymunkák, előadások megtartására. Berendezése: tárgyalóasztal, kényelmes székek,
digitális tábla, számítógép és megfelelő nagyságú tér.

 A stúdió projektort tud biztosítani, kölcsönözni. A kölcsönzésre bármelyik kollégának

lehetősége van, igény esetén asszisztenciát a Stúdió biztosít.

 Tíz tanteremben fixen telepített projektor és interaktív tábla található. Ebből kilenc

hagyományos felépítésű terem és egy informatika tanterem.

 Segéd Kezek – gyógypedagógiai módszertani folyóirat
 Arany TÉKA – gyógypedagógiai módszertani füzetek
 Arany Hétfő - inklúziót segítő szakmai műhely
 Gyógypedagógia szakos főiskolai hallgatók

(külső gyakorlóhely)
 OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens képzés

(külső gyakorlóhely)
 Uniós pályázatokon való részvétel
 Komplex Tanulmányi Verseny, SZKTV
 Konferenciák, szakmai napok szervezése
 Intézménylátogatások, hospitálási lehetőségek


Részvétel a civil szférában
(Szivárvány Szociális Alapítvány)

Köszönöm a figyelmet!

