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BEMUTATKOZÁS 

„A gyermekek olyanok, mint a pillangók a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de 

mindegyikük a legjobb tudása szerint repül, mért hasonlítanánk hát össze őket?  

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű!”     

                                                                        (ismeretlen szerző) 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Honvédelmi szakkör - szakköri keretben, de az intézményen kívüli lehetőségek kihasználásával 

valódi tapasztalatokon alapuló, élményt nyújtó honvédelmi, katonai ismeretek és tapasztalatok 

nyújtása  

Mesekuckó - kis közösségben, iskolába érkezéskor a mese eszközeivel segíteni a napi feladatok 

előtt álló gyermekek oldottságát, szorongás- és agressziómentességét 

Vizuális művészeti terápia - változatos alkotómunkával újfajta kommunikációs lehetőség biztosítása 

az élmények feldolgozására, feszültségoldásra, önkifejezésre Sándor Éva művészetterapeuta 

nyomán 

Rogers Játékbarát iskola - a belsőleg motivált, szabadon választott, személyesen irányított szabad 

játéknak teret, lehetőséget, szervezeti megvalósítást biztosítva fejleszteni módszertani 

repertoárunkat 

Magyar mozgáskotta gyakorlati alkalmazásának lehetőségei autizmussal élő tanulók fejlesztésében 

- az autizmusspecifikus fejlesztésben elsődleges, vizualitáson, testmozgáson, koordináción alapuló 

lehetőségének bemutatása 

Protetikus környezet autizmussal élő tanulók fejlesztéséhez - több évtizedes, minden korcsoportban 

és intézménytípusban szerzett módszertani ismereteket célszerű, gyakorlatorientált formában 

átadni, adaptációját segíteni az érintett intézményekben 

Egyéni fejlesztési terv lépésről lépésre - kidolgozott, egységekre bontott szakmai-módszertani 

lépések összefoglalása, segítése szakirodalommal, mintadokumentumokkal, gyakorlatorientált 

felkészítéssel 
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Differenciált feladatbank képesség- és készségfejlesztéshez - online és nyomtatott formában 

elérhető, alkalmazásában jártasságot szerző pedagógus, fejlesztő pedagógus számára a 

tervezéshez, megvalósításhoz, visszacsatoláshoz használható pedagógiai feladattár 

Digitális oktatási segédanyag készítése, alkalmazása - az Irodai alkalmazások tantárgy tanításának, 

a gyakorlás, vizsgafelkészülés egy lehetséges, IKT-val támogatott módszere 

Játékkincstár - a már publikált, szakmai programon megosztott Játékkincstár bővített változatának 

bemutatása, fejlesztő játékok elkészítése 

Kerti munkás szakmai képzés tananyag elsajátítását segítő vizuális módszertani eszközök - vizuális 

támogató rendszer a hatékony tanári munka, tanulói ismeretrögzítés, alkalmazás segítésére 

Járóösvény mezítlábas park - a tanulók bevonásával elkészített, saját fejlesztésű járósvény, amely 

stimulálja az idegrendszert, javítja a vérkeringést, jótékony hatást gyakorol a tanulási képességekre 

Szakiskolai tanulók nyílt munkaerő piaci integrációjának komplex támogatása - közvetlen 

munkatapasztalatok szerzését, munkába állás, elhelyezkedés modellálását egységes programba 

foglalva segíteni 

A tehetséggondozás lehetőségei szegregált gyógypedagógiai intézményben - a tehetség-ígéretek 

azonosítását követően szakköri munkaformában történő tehetséggondozás egy lehetőségének 

összefoglaló programja 

A projektmódszer alkalmazása értelmileg akadályozottakkal - egész tanéven átívelő tematikus 

projektnapok, projekthetek, éves projektek alkalmazásának adaptációja értelmileg akadályozottak 

intézményeiben 

Belső innováció – szabadidős programok az integráció jegyében - közös, integrált tematikus 

szabadidős programok jeles napokhoz kapcsolódva 

Fejlesztő iskola: a súlyosan és halmozottan sérültek iskolája - speciális fejlesztés- és tanulás- és 

gondozástámogatási lehetőségek bemutatás, módszertani füzet megosztása, adaptációja 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Jó gyakorlataink átadásának módját, munkaformáját, szervezését tartalmuk, adaptálhatóságuk és 

a célzott tanulói/tanári kompetenciák határozzák meg.  

- tematikus konzultációba ágyazott bemutató óra, bemutató foglalkozás 

- egyéni és csoportos konzultációs lehetőségek 

- interaktív előadás 

- műhelymunka 

- érzékenyítő tréning 

- szimulációs játék 

- „vezetett” tematikus interaktív kiállítás 

- konferencia 

- szakmai-módszertani folyóirat, szakmai periodika, szakmai kiadványok, segédanyagok 

- terem biztosítása Pedagógus Oktatási Központ és külső partnerek rendezvényeihez 


