
Martonvásár



Intézményünk bemutatása
 Intézményünk 1973 óta lát el gyógypedagógiai 

szakfeladatot.

 A speciális szakképzés alapjainak lerakása 1987-ben
kezdődött meg.

 2005-ben a képzési struktúra Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskolával bővült.

 Jelenleg az előkészítő 9-10. évfolyam mellett 2x2 
évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzést 
biztosítunk értelmileg akadályozott tanulók számára.



Főbb jellemzőink:
 Tantestületi innovativitás, team-munkában való 

együttműködés.
 Belső, külső tudásmegosztás hagyománya.
 Széleskörű szakmai kapcsolatrendszer.
 Eredményeink:

 Öko-iskola cím                                             2006.
 Fejér Megyei Minőségi díj „Elismerő oklevél”                  2007.
 Fejér Megyei Minőségi Díj                                                  2007.
 Solt Ottilia Díj                                                                        2009.
 Erőszakmentes, egészségtudatos iskola cím                       2009.
 Iskolai sikeres referencia intézményi előminősítés 2010.
 Diákotthoni sikeres referencia intézményi előminősítés 2011.
 Örökös öko-iskola cím elnyerése 2012.
 Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím 2017.



Innovációk, jó gyakorlatok 
bemutatása



Környezettudatos nevelés, 
ökoiskolai funkció
 2006-ban nyerte el iskolánk először az Öko-iskola, majd 

2012-ben az Örökös öko-iskola címet. 

 2009-től programunk állandó eleme a témához kapcsolódó 
integrált foglalkozások szervezése, mely kitűnő 
lehetőség a másság elfogadtatására.

 2010 óta öko-honlapot üzemeltetünk Zöldkuckó címen. 
(www.zoldkucko.hu )

 2012-ben: öko-kuckó jó gyakorlat kidolgozása.







Munkahelyi Gyakorlat program

 A budapesti Salva Vita Alapítvány által kidolgozott Munkahelyi  Gyakorlat 
Programot 2005-ben, - pályázati támogatással - indítottuk el.

 A módszer 2009 óta szerves részét képezi a pedagógiai programunknak a 
/Munkavállalói Ismeretek és gyakorlatok tantárgy/.

 2007 - a program szervezetfejlesztése: bemeneti-kimeneti mérés, szülői-
munkáltatói-nevelői-vezetői elégedettségmérés.

 A bevezetett program eredményei:
 Csökkent az iskolai hiányzások száma (fiatalok képzési motiváltsága 

növekedett),
 A résztvevő fiatalok munkavégzése kitartóbb, fegyelmezettebb, feladattudatuk 

erősödött,
 Szocializációjuk, kapcsolati rendszerünk kiszélesedett,
 A település lakossága elfogadóbbá vált a sérültekkel szemben.







Erdei iskolai program
 Készségfejlesztő iskolánk fiataljai 1994 óta vesznek részt 

erdei iskolai programban. 

 Helyszíne a Vértesben elhelyezkedő, akadálymentesített 
üdülőház, a Fecskepalota.

 Az erdei iskolai program kitűnő lehetőséget teremt a 
gyakorlatba ágyazott ismeretszerzésre, a tanultak 
gyakorlati alkalmazására.

 Az erdei iskola lehetőségét az „Együtt-Értük” Alapítvány
támogatja, de számos alkalommal használtuk ki az adódó 
pályázati lehetőségeket.

 Jó gyakorlatunk az erdei iskolázáshoz kapcsolódóan -
pályázati program keretében - került kidolgozásra. 







Tehetséggondozás
 Összetett funkciójú intézményünkben hangsúlyos szerepet kap a 

tehetséggondozás, mivel valljuk, hogy a sérült fiatalok is mindannyian 
tehetségesek valamiben. 

 Széleskörű pályázati tevékenység mellett – országosan is egyedinek tekinthető 
módszereket - Ulwila-módszer, csengettyűs-módszer, kempo -
alkalmazunk.

 2004 óta a komplex készségfejlesztést és önkifejezési készség fejlesztése 
pedagógiai gyakorlatunk számos területén jelenik meg.

 Művészeti csoportjaink sikerrel szerepeltek nemzetközi találkozókon 
(Németországban, Szlovéniában, Lengyelországban), s számos pályázatot 
nyertünk (kollOKA, közOKA, NTP, IFJ) tevékenységünk támogatására.

 2011-ben tehetséggondozó programunk egyes elemeit integrált formában 
megvalósítható fejlesztőprogramként dolgoztuk ki, s jó gyakorlatként
megjelentettük.







Alternatív Augmentatív
Kommunikációs (AAK) módszerek 
alkalmazása
 2010-től ismerkedés tapasztalatcsere, továbbképzés és szakmai műhelymunkák 

keretén belül a módszerrel, majd tudatos, lépésről lépésre történő bevezetése a 
nem beszélő tanulók esetében. 

 Jelenleg alkalmazott AAK módszereink:
 Testjelekkel és tárgyjelekkel történő kommunikáció.
 Gesztusnyelv használata.
 Autizmussal élő tanulóknál, illetve a magasabb szimbólumértési szinttel rendelkező 

tanulók esetében PECS, képcserén alapuló alternatív kommunikációs módszer,
 PictoVerb szoftver, alkalmazása IKT eszközökön. 

 TÁMOP 3.1.6. konzorciumi együttműködésben megvalósuló pályázati 
programunk keretében a PictoVerb program használatáról szakmai bemutató 
filmet készítettünk. A program továbbfejlesztését - együttműködési 
megállapodás keretében - kollégáink, gyakorlatban szerzett tapasztalatok 
átadásával segítik.



Elérhetőségeink

2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 32.

www.mvdiakotthon.sulinet.hu

+3622 460 003

titkarsag.papay@gmail.com


