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A)

Gyógypedagógiai nevelés

Bevezető

A kiegészítő útmutató az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott Az
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerének kiegészítése, elsődleges célja gyakorlati ismeretekkel
támogatni a gyógypedagógiai tanárokat e-portfóliójuk elkészítésében, valamint a minősítésre való
felkészülésben.
A gyógypedagógiai nevelés kiegészítő útmutatójában az e-portfólió készítői segítséget kapnak a
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
sajátosságait, speciális szükségleteit figyelembe vevő oktatás, nevelés, fejlesztés értelmezéséhez.
Jelenleg nyolc gyógypedagógiai területen, a köznevelési rendszer különböző színterein, integráltan
és különnevelve zajlik a képzés: óvoda, általános iskola, középiskola, szakszolgálat, utazó
gyógypedagógusi hálózat, konduktív pedagógiai intézet stb. látja el a sajátos nevelési igényű, tanulási,
magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók egyéni, komplex fejlesztését.
A közreadott segédletek – a gyógypedagógiai nevelés területére specifikusan értelmezhető és
alkalmazható dokumentumminták, szempontrendszerek, értelmezések és magyarázatok – a képzési
sokszínűség figyelembevételére törekedve, a gyakorlati tapasztalatokra építve készültek. A portfólió
készítőinek megfogalmazott ajánlások, a különböző szakterületekre adaptálva, egyéni, szabad választás
alapján részben vagy egészben felhasználhatók. A feltöltött dokumentumok kiegészíthetőek új, az
útmutatóban példaként nem szereplő, de szakmai munkáját, kreativitását jobban illusztráló
dokumentumokkal.
Fontos tehát – az általános és speciális szakmai sajátosságokon túl –, hogy a feltöltött dokumentumok
tükrözzék a készítő személyiségét, szakmai hitvallását, szakmai munkáját, fejlődését, céljait, a
gyógypedagógiai nevelésben evidenciaként megfogalmazódó elfogadást, az esélyteremtő
fejleszthetőséget és differenciálást, az egyéni szükségletekhez és képességekhez igazodó oktatást,
fejlesztő nevelést.
A szakmai dokumentumok, illetve a hozzájuk kacsolódó reflexiók elkészítését mind a kötelező, mind
a szabadon választott e-portfólió-elemek esetében dokumentumsablonok segítik.
A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a
gyógypedagógiai nevelés speciális szakmai sajátosságait írja le.
Az indikátorok a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg a sajátosságokat. Az egyes indikátorok az
átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra
mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások, a fejlesztő foglalkozások tapasztalataiban.
A portfólió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor a speciálisan a gyógypedagógiai nevelésre
jellemző sajátosságokat és értelmezéseket tartalmazó kiegészítő útmutatót az általános Útmutatóval
egyszerre javasolt használni.
Segítségül táblázatba foglaltuk a kompetenciákhoz rendelhető alap- és szabadon választható
dokumentumokat, illetve az alap- és szabadon választható dokumentumokhoz rendelhető
kompetenciákat.
A feltöltött dokumentum tartalma lesz a meghatározó abban, hogy a minősítés során melyik
kompetenciaterület értékelésében alkalmazható. A feltöltő pedagógus ajánlása ellenére a szakértőknek
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Gyógypedagógiai nevelés

lehetőségük van a feltöltött anyagot információtartalma alapján más kompetenciaterületek
indikátoraihoz is felhasználni.
A pedagógusokra vonatkozó minősítési eljárás és minősítővizsga érvényes a gyógypedagógiai
nevelés területén is. A szakterületi specialitások ismerete a minősítőbizottság szakértő tagjai számára is
nélkülözhetetlen.
A minősítési rendszer felépítése, annak célja, folyamata, eljárásrendje, a meghatározó jogszabályi
környezet természetszerűen azonos. Ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg az eltérő
alrendszerben dolgozó pedagógusokat az eredetiség elvárása, a határidők betartása vagy éppen a
minősítési szintek elérése tekintetében.
A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét, tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013.
(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
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B)

Gyógypedagógiai nevelés

Dokumentumok és kompetenciák összekötése táblázatban
Alapdokumentumok

Mely kompetenciák alátámasztására szolgálhat
leginkább?

Csoportprofil, tanulási-tanítási egység/téma terve, tanítási órák/foglalkozások tervezete
–

Csoportprofil

1, 2, 4, 3

– Tanulási-tanítási
egység(ek)/témá(k) tervei
–

6 tanítási óra/foglalkozás terve

–

Reflexiók

Megjegyzések:
6 órás tanulási-tanítási egység esetén 1 tematikus terv és 1 csoportprofil szükséges. 6 óránál
rövidebb egység esetén 2 óra-/foglalkozásterv és a feldolgozásban részt vevő csoportok
számától függően 1 vagy 2 csoportprofil szükséges. 6 óránál hosszabb egység esetén a teljes
tematikus egység tervezete és 6, a pedagógus által kiválasztott óra-/foglalkozásterv szükséges.
A tematikus tervhez, valamint órákhoz/foglalkozásokhoz rövid, tömör reflexiók szükségesek,
az egység lezárása után átfogó elemzés-értékelés javasolt.
Hospitálási napló
A pedagógus óra1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
/foglalkozáslátogatásának 1 db
hospitálási
naplója a hospitálás tanulságait rögzítő
Esetleírás
reflexióval.
Esetleírás: pedagógiai problémák
7, 4, 5
megoldásának leírása,
dokumentálása reflexióval.
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C)

Gyógypedagógiai nevelés

Kompetenciák és dokumentumok összekötése táblázatban

Kompetenciák

Alapdokumentumok

1. kompetencia:
Szakmai feladatok

Alapdokumentumok: tematikus terv, Saját fejlesztésű tananyag, feladatlap,
óra-/ foglalkozástervek, reflexió
források, linkgyűjtemény szakcikk,
könyv értékeléssel, ajánlással, saját jó
gyakorlatok, innovációk

2. kompetencia:
Pedagógiai folyamatok, Csoportprofil, 1-2 tematikus terv
6 óraterv + felhasznált anyagok,
tevékenységek
segédanyagok, reflexió

3. kompetencia:
A tanulás támogatása

Tematikus terv és a kapcsolódó
óratervek/foglalkozástervek
megvalósításának dokumentumai
IKT a tanulás támogatásának
eszköze, saját innováció

Szabadon válsztható dokumentumok

Tanulói portfolió (pl.: Egészségügyi és
pedagógiai célú habilitáció
rehabilitáció –Tü. 356.r.sz. is), a
konduktív komplex program
dokumentumai, projektterv és
megvalósításának reflexiója
Tanulói portfólió a gyermeki/tanulói
önállóság fejlesztésének megvalósítása,
a tanulási tréning terve + reflexió,
egyéni fejlesztési terv és megvalósulása

4. kompetencia:
Képességháló
A tanuló
Egyéni fejlesztési terv és
személyiségfejlesztése, megvalósulása
egyéni bánásmód, SNI,
BTM

Korrepetálás, felzárkóztatás, a
hátránykompenzáció féléves
ütemterve, min. 2 foglalkozás terve a
csoport profiljával együtt, egyéni
fejlesztési terv és megvalósulása

5. kompetencia:
A tanulócsoportok,
közösségek
alakulásának segítése

Szociometria, osztályprofil,
osztályfőnöki munkaterv és
megvalósulásának dokumentumai,
reflexiók, projektterv és reflexiói,
esetelemzés, szülői kérdőív

Alapdokumentumok: óra/foglalkozástervek, reflexió
A tanulók speciális állapotától
függően a közösségi magatartás,
egymás elfogadásának a mérése
A közösségfejlesztés dokumentumai

6. kompetencia:
A 2–3. kompetencia dokumentumain Témazáró, projektmunka, szöveges
Pedagógiai folyamatok keresztül az értékelési rendszer és
értékelés, értékelésre épülő egyéni
és a tanulók
hatásainak leírása, reflexiók
fejlesztési terv és megvalósulása, az
személyiségfejlődésének
ön- és társártákelés bemutatása,
folyamatos értékelése
valamint reflexió
7. kompetencia:
Hospitálási napló, óralátogatási
Kommunikáció és
jegyzőkönyv, esetleírás
szakmai együttműködés, Csoportnormák, szabályok
problémamegoldás

Szülői kérdőív, szülői klub, team,
esetmegbeszélés (konfliktuselemzés), a
szupervízió tapasztalatai, mentorálási
jegyzőkönyv,

8. kompetencia:
Elkötelezettség és
szakmai
felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

A szakmai fejlődést alátámasztó
dokumentumok, pályázatok,
projekttervek, publikációk, a szakmai
fejlesztőtevékenység dokumentumai,
kutatásban való részvétel

Alapdokumentumok, szakmai
önértékelés, tanúsítványok
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D)

Gyógypedagógiai nevelés

Képességháló1

Terület egységek

Tartalmi
területek

Fejlesztési területek XY(6;3)

1. AFFEKTÍV TERÜLET

1.1. Szociabilitás Szociális
kompetencia

Konkrét fejlesztési
elképzelések

A
közösség
szokásaihoz,
normáihoz
való
igazodás
megtanulása,
interiorizálása
1.1.2.
Kapcsolat Nyílt, odaforduló,
felnőttekkel
kapcsolatkész, az
irányítást elfogadó.
1.1.3.
Kapcsolat Kiegyensúlyozott.
osztálytársakkal
Egy-két gyerekkel
szorosabb kapcsolatot
tart.
1.1.4. Közösségben Megfelelő.
elfoglalt hely
1.2.
Érzelmi 1.2.1. Frusztráció Kiegyensúlyozatlan.
intelligencia
kezelése, tolerancia
fejlesztése
kialakítása

Drámapedagógiai
helyzetben új
konfliktuskezelési módok
elsajátítása

1.2.2. Empátia

Látványos
érzelmekkel képes
azonosulni.

Drámapedagógia
helyzetek: mese
dramatizálás során,
szerepazonosulással

1.2.3. Önismeret

Bizonytalan.

Mozgásterápiával
támogatni az önismeretét
(tudását saját testéről,
határairól,
mozgásérettségéről,
kompetens
környezetkezelésről), azaz
fokozni az önismeretét

1.2.4. Társismeret

Bizonytalan.

1.2.5.
Emberismeret
2.PSZICHOMOTOROS
FUNKCIÓK

1

2.1. Mozgás

2.1.1. Nagymozgás

Koordinálatlan.

Megsegítés
mozgásterápiával
(Alapozó, TSMT, Ayres,
INPP)

2.1.2.
Finommotorika

Érlelődőben.

Ua.

Jenei Andrea gyógypedagógus munkája.
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2.2. Orientáció

Gyógypedagógiai nevelés

2.1.3.
Grafomotorium

Éretlen, rossz
ceruzafogás, változó
nyomaték,
testfélkeresztezés
elkerülése. Papírt
forgat.

Ua.

2.1.4.
Beszédmozgás

Az orális praxis
megfelelő, enyhe
szigmatizmus.

Ua. és logopédia,
hangkorrekció

2.2.1. Testséma

Bizonytalan, j-b
differenciálatlan.

Ua., testtudat testfogalom,
testkép, testséma

2.2.2.

Saját magán a j-b
térirányokat kivéve
jó, kistérben is, de
síkban még
bizonytalan, forgatja
a papírt.

Ua., iránydifferenciálás

Téri orientáció

A viszonyszavakat
ismeri.
2.2.3.
Időben
tájékozódás
2.3. Beszéd

Bizonytalan,
való Napszakokban és
nagyobb idői
egységekben is.

2.3.1. Artikulációs Logopédiai vizsgálat
mozgások
alapján.

Életkoránál fogva nem
elvárható.
Tevékenységhez kötött
ritmus kialakítása.
Logopédus határozza meg
és fejleszti.

2.3.2. Szókincs
2.3.3. Grammatikai
viszonyok
Főnevek toldalékai
Igeragozás
Többes szám
Kettős toldalékolás
Relációs szókincs
Az
igekötő
jelentésmódosító
szerepe
2.3.4.
Mondatalkotás

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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Gyógypedagógiai nevelés

2.3.5.
Beszédészlelés
Szóismétlés
Hangsorismétlés
Szógyűjtés
Szólánc
Hangtalálás
Hangkeresés
Hangidőtartamok
Zöngés-zöngétlen
Szótagolás
Hangokból
szóalkotás
2.3.6. Beszédértés
Kommunikációs
helyzetek
Szókincs
Visszamondás
Értésellenőrzés
3.KOGNITÍV FUNKCIÓK 3.1. Észlelés
(diszkrimináció)

3.1.1.
észlelés

Vizuális Sorrendiségbeli
eltérés
mintamásolásnál.

3.1.2.
észlelés
3.1.3.taktilis
kinesztetikus
észlelés

Auditív Gyengébb, zavaró
hatások erősen
befolyásolják.
Nehezen ül a széken,
a ceruzát gyakran
kiejti a kezéből.

1.)
Vizuális észlelés,
különbségek, időrendiség,
ritmus és memória,
alaklátás,
formaállandóság: formák,
tárgyak karakterjegyeinek
felismerése,
rendszerezése,
a síkban megismert
formák térbeli érzékelése,
az alak-háttér
felfogásának fejlesztése.
Észlelés fejlesztése,
hangok felismerése,
differenciálása
A többi fejlesztésbe
ágyazottan
(Ayres terápia – szenzoros
integráció)
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Gyógypedagógiai nevelés

3.2.
Figyelem 3.2.1.
(differenciálás)
figyelem

3.2.2.
figyelem

3.3. Emlékezet

Vizuális Az összetett ábrák
másolása hiányos,
több kisebb elemet
lefelejt.

Auditív A zörejek, a hangok
eltérítik a figyelmét.

2.)
A figyelmi
funkciók fejlesztése
mozgásterápia
segítségével és
párhuzamosan
célirányosan, a Sindelarmódszerrel
3.)
A vizuális
megfigyelő- és
elemzőkészség fejlesztése:
a vizuális memória, a
vizuális helyzet, pozíció
felismerése
A hangok
tulajdonságainak
megkülönböztetése,
különböző környezeti
zajok felismerése és
megnevezése, a
beszédhallás fejlesztése
hangkereső játékkal

3.3.1.
Vizuális
emlékezet

Párhuzamosan zajlik az
észlelés- és a
figyelemfejlesztéssel

3.3.2.
emlékezet

Párhuzamosan zajlik az
észlelés- és a
figyelemfejlesztéssel

Auditív

3.4. Képzelet

+

3.5. Gondolkodás 3.5.1. Analógiák

Hasonlóságon
alapuló. +

3.5.2. Indukció
3.5.3. Dedukció
3.5.4. Rész-egész A részeket nehezen
viszony
illeszti egésszé.
3.5.5.
Összehasonlítás

+

3.5.6. Főfogalom +
alá
rendezés,
Még funkciómegadás
csoportosítás
előfordul.
3.6. Szerialitás

3.6.1.
Tárgyak sorrendje
Képek sorrendje

Az észlelési csatornák
szerinti fejlesztésekbe
ágyazottan
mozgásterápiával

Formák sorrendje
3.6.2.
sorrendje

Hangok

Ua.

3.6.3.
sorrendje

Számok

Ua.

3.6.4.
sorrendje

Szavak

Ua.

3.6.5. Cselekvések
sorrendje

Ua.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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Gyógypedagógiai nevelés

3.6.6. Ritmusérzék
fejlesztése

4.)
Ritmikus sorok
kirakása
5.)
Ritmusváltozások
(gyors-lassú mozgásban,
légzésben, beszédben,
zenében)
6.)
Egyszerű
ritmusminták visszaadása
7.)
Versek, dalok
ritmusának felismerése és
visszaadása
Ua.

3.6.7.
Automatizmusok

3.7.
Intermodalitás

3.7.1.
Akusztikus
ingerhez
vizuális
inger

Hang alapján
képazonosítás

3.7.2.
Vizuális
ingerhez akusztikus
inger

Játékos helyzetben
testhelyzet felvétele
utasításra

3.7.3.
ingerhez
inger

Taktilis
vizuális

Tapintós játékok

3.7.4.
ingerhez
inger

Taktilis
auditív

Kitapintott tárgy
verbalizálása

Különböző formák
rajzolása testre, és képpel
azonosítani

Taktilisan kapott inger
verbalizálása képi segítség
nélkül
Egyszerre több érzékelési
csatorna bevonásával
végzett játékok

3.7.5.
Multiszenzoriális
4.
ÁLTALÁNOS
TÁJÉKOZOTTSÁG

Lakcím

+

Időorientáció

Születési dátum

-

Ritmusváltozások (gyorslassú mozgásban,
légzésben, beszédben,
zenében)

Szülők,
család +
fontosabb adatai
Vásárlás
Csekkbefizetés
Idő – az óra
Időjárás
Étkezés
Alvás
Napszakok
Színek stb.

+
+-

Mozgások változó
ritmusra
Évszakok, hónapok,
napok, napszakok ritmusa,
szerialitás

+
+
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E)

Gyógypedagógiai nevelés

Egyéni fejlesztési terv sablonja

Sablon az integráltan és a külön nevelt sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók számára
Lehetséges főbb fejlesztendő területek:
 a szakértői bizottsági vélemény ajánlásai,
 a diagnosztikus mérés tapasztalatai,
 a pedagógus megfigyelései alapján.
Affektív terület:
 Szociabilitás (kapcsolatok, közösségekben elfoglalt hely, szociális kompetenciák)
 Érzelmi intelligencia (frusztráció, tolerancia, empátia, önismeret, társismeret, emberismeret)
Pszichomotoros funkciók:
 Mozgás (nagymozgások, finommotorika, grafomotorium, beszédmozgás)
 Orientáció (testséma, téri és időbeli orientációk)
 Beszéd
 Artikulációs mozgások
 Szókincs
 Grammatikai viszonyok (főnevek toldalékai, igeragozás, többes szám, kettős
toldalékolás, igekötők szerepe, relációs szókincs stb.)
 Mondatalkotás
 Beszédészlelés (hangsor- és szóismétlés, szógyűjtés, szóláncok, hangkeresés,
hangtalálás, hangidőtartamok, zöngés-zöngétlen, szótagolás, hangokból szóalkotás, stb.)
 Beszédmegértés (kommunikációs helyzetek, szókincs, visszamondás, értésellenőrzések
stb.)
 Kognitív funkciók






Észlelés, diszkrimináció (vizuális, auditív, kinesztetikus stb.)
Figyelem, differenciálás (vizuális, auditív stb.)
Emlékezet (vizuális, auditív stb.)
Képzelet
Gondolkodás (analógiák, indukció, dedukció, rész-egész, összehasonlítás, osztályozás,
csoportosítás, főfogalom alá rendezés stb.)
 Szerialitás (tárgyak, képek, formák, hangok, szavak, számok, cselekvések sorrendje;
ritmusérzék, automatizmusok)
 Intermodalitás (akusztikus ingerhez – vizuális inger; vizuális ingerhez - akusztikus inger;
taktilis ingerhez – vizuális inger; taktilis ingerhez – auditív inger; multiszenzorialitás)
 Általános tájékozottság (saját és a család legfontosabb adatai, családtagok és nevük,
lakcím, születési dátum, vásárlás, befizetések, idő – óra használata; időjárás, étkezés,
alvás, napszakok, színek stb.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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Gyógypedagógiai nevelés

Reflexió
 A fejlesztésben elengedhetetlen az egyéni fejlesztési terv készítése, amelyet a fejlesztő
iskolában a csoportvezető készít el, de a többi fejlesztő szakember (konduktor,
szomatopedagógus) kiegészíti a mozgásfejlesztéssel.
 A fejlesztési terv komplex fejlesztési útmutatást ad a fejlesztő, terápiás szakembereknek és a
szülő számára is.
 Fontos elemei az önkiszolgálás és a helyes testtartás, a különböző pozíciók alkalmazása,
amelyek a szülő számára segítséget adnak az otthoni gondozásra, de fontos a kommunikáció
és a mozgásnevelés lehetőségeit is feltárni számukra.
 A kommunikációt kiemelve szeretnék két elemet megemlíteni, amely nagyon fontos a
halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében, gondozásában a család és a környezete számára
is.

Egyik az én-könyv készítése, amelyet minden gyermek megkap az év közben, és valóban könyvként
használva bárhova elvihet és használhat.
A másik a kommunikációs útlevél, amelynek segítségével pár sorral leírva közlünk fontos
információt bárki (segítő, asszisztens, egyéb szakember) számára. Ez úttörő lehet a szocializációban,
hiszen így tekinthetik őket is érző és értő embereknek.
Kommunikációs útlevél:
“Domi vagyok. Ha sírok, valószínűleg fáj a hasam, változtass a pozíciómon: próbáld meg a
törökülést, vagy húzd a lábamat a hasamhoz. Két dolog közül tudok választani, mutasd őket
szemmagasságban, és odafordulok.”

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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F)

Gyógypedagógiai nevelés

Mozgásvizsgálat (konduktor)
Reflexió
 A mozgásvizsgálatot évente vesszük fel teammunkában, ami a jelen állapotot tükrözi.
 A mozgásvizsgálati team tagjai: konduktor, gyógytornász, szomatopedagógus.
 A közös munka eredménye, hogy közös feladatokat és célokat tudunk együtt felállítani.
 Fontos együtt megbeszélni (a rehabilitációs és más orvos konzultációja után) az elérhető
célokat és az ehhez szükséges segédeszközöket (az állás-járáshoz szükséges segédeszközöket,
a járógépeket, a járókereteket, az állítógépeket és más eszközöket).
 A jövőkép kialakításához szükséges ez a tervezés.
 Dokumentáció készítése, fénykép készítése, szükség esetén ilyenkor történik a videó
felvétele.
A vizsgálat dátuma:
Név:
Kor:
Diagnózis(ok):

Előző terápiák (új gyermek esetén):
Jelenlegi terápiák (hetente hányszor):
Műtétek, segédeszközök:
Általános jellemzés (szomatikus, mentális fejlettség, aktivitás, motiválhatóság):
Tónus (spastikus, hypotónia, normotónia, plégia):
Kóros mozgások (tremor, rigor, ataxia, klónus):
Kontraktúra (helye, mértéke, oldhatósága):

Helyváltoztatás
1.
2.
3.
4.

háton fekvő helyzet (spontán tartás, mozgás, a végtagok helyzete):
hason fekvő helyzet (spontán tartás, mozgás, a végtagok helyzete):
fordulás (hasra, hátra, gurulás):
mászás (négykézláb állás, mászás segítséggel, segédeszközzel):

Ülés (spontán ülés, nyújtott ülés, széken ülés, törökülés, segédeszköz):

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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Gyógypedagógiai nevelés

Állás, felállás
 – Spontán állás segédeszközzel, eszköz nélkül:
 – Felállás négykézláb helyzetből, ülésből, segítséggel, nélküle:

Járás (segédeszközzel, se. nélkül, tartás, lépcsőzés, ugrás, futás, egyéb):

Manipuláció (szem-kéz-koordináció, fogás-elengedés, ujjdifferenciálás, domináns kéz, a két kéz
koordinációja):

Beszéd (beszél, nem beszél, egyéb):

Önellátás (étkezés,öltözködés, WC-használat):

CÉLOK, FELADATOK
Célok:

Feladatok:

Tanácsok:

Dátum, aláírás:
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Gyógypedagógiai nevelés

1.) Egyéni fejlesztési terv
Név:
Szül. hely és idő:
Diagnózis:
A fejlesztés időtartama:
A fejlesztő szakember neve:

Érzelmi élet, kommunikáció
A kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikációs helyzetek pozitív megélése, szokások kialakítása – adekvát igen-nem
jelzés kialakítása (igen = zöld, nem = piros – színkártya vagy kommunikátor segítségével),
kérés-köszönés kialakítása gesztusjellel, az üdvözlés egyszerű formájának megerősítése és
adekvát alkalmazása verbális irányítás, figyelmeztetés nélkül.
 A kommunikációs igény felkeltése, erősítése, kapcsolatfelvételre ösztönzés a társakkal és a
nevelőkkel (választásos helyzetek adása: Mit szeretnél? Hogy szeretnéd? Miért jöttél hozzám?
Mutasd meg! típusú helyzetek teremtése, a gyermek jelzéseinek figyelése e közben és a
megértésre való törekvés, kifejezés segítése közben).
 A meglévő kommunikációs megnyilvánulások pozitív erősítése, továbbfejlesztése.
A beszédészlelés, a beszédmegértés fejlesztése
 A beszédre irányuló akaratlagos figyelem fejlesztése, utasítások végrehajtása: egy rövid
utasítás teljesítésének kialakítása, gyakorlása (pl: Gyere ide! Ülj le! Állj fel! stb.).
 A passzív szókincs bővítése foglalkozásokon, mozgásutánzással egybekötött mondókákon és
meséken keresztül.
 Hangadásra, beszédre való késztetés, a kifejezőképesség fokozása. A hangadás pozitív
megerősítése.
 A gesztusokkal támogatott kommunikáció fejlesztése, gesztusjelek tanulása: vége, enni,
hintázni, énekelni, foglalkozások gesztusjelei.
 Testjelek használata: én, te, maradni, várni, ülni.
 A képi kommunikáció segítése, saját szótár kialakítása a napi rutinból, a tanuló
érdeklődéséből kiindulva.
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Gyógypedagógiai nevelés

Észlelés-érzékelés
Bazális stimuláció alkalmazása az egyes érzékelési-észlelési területek fejlesztéséhez
A kinesztetikus érzékelés fejlesztése
 A saját test pozitív megélése.
 Helyzet- és helyváltoztató mozgásformák során a test, a testrészek helyzetének megélése, a
testhelyzetek megtartása, a testrészek megnevezése, a legfontosabbak: fej, has, lábak,
érzékszervek: szem, fül, orr, bőr (kéz), száj (nyelv).
 Egyensúlyfejlesztés, ennek során a test és a test helyzetének, a fej középhelyzetének
érzékeltetése.
 Testséma kialakítása: a testrészek felismerését, a test határainak megismerését segítő játékok,
mondókák alkalmazása.
 Az oldaliság gyakorlása, az irányok saját testen, térben történő differenciálása, tudatosítása,
megerősítése. (Piros szív = bal oldal, kék kéz = jobb oldal – lapon, asztalon való alkalmazása.)
A szomatikus érzékelés fejlesztése
 Különböző anyagokkal, termésekkel, tárgyakkal: szúrós, puha, érdes, szőrös.
 Hideg-meleg érzékeltetése, megkülönböztetése étkezési, tisztálkodási szituációkban, kültéri
játékok, séta esetén stb.
A vibratorikus érzékelés fejlesztése
 Tapintásfejlesztés különböző anyagokkal, termésekkel, tárgyakkal.


Szaglásfejlesztés különböző fűszerekkel és illóolajokkal: büdös, jó illatú.

 Az ízérzékelés fejlesztése: édes, savanyú, sós, keserű étkezési szituációkban is.
A hallási percepció fejlesztése
 A hangerő (hangos-halk, hallom-nem hallom), a ritmus és a hangmagasság érzékelése. A
ritmusérzék fejlesztése, a hallott ritmus vagy a zene visszaadása.
A vizuális percepció fejlesztése különböző stimulálók használatával
 A térérzékelés fejlesztése a napi rutin során és a mozgásfejlesztéseken.
 Az időérzékelés fejlesztése a napi rutin során.
 A különböző észlelési-érzékelési területek összekapcsolódása, integrálódásának elősegítése,
a felidézés könnyítése, a tapasztalatok-ismeretek bővítése.
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Gyógypedagógiai nevelés

A kreativitás fejlesztése, esztétikai nevelés
 Az alkotáshoz, önkifejezéshez szükséges helyzetek, alapanyagok, eszközök biztosítása, az
azokkal való megismerkedés, illetve megkülönböztetésük.
 Különböző technikák megismertetése, használatuk gyakoroltatása.
 A közös alkotó folyamatba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.
 A színek szerepének megfigyeltetése, az alapformák megismertetése, különféle eszközökkel
történő megjeleníttetése.
 A vizuális kifejezési formák és az irodalom, a zene és egyéb művészeti ágak kapcsolatának
megismertetése, az ebből adódó lehetőségek kiaknázása minimális szinten vagy csak
élményadással, a foglalkozás színesítésével.
 Fényképek, műalkotások, a természet hangjai, zenei darabok megfigyeltetése. A hangulati,
érzelmi megjelenítés elősegítése.
 Az alkotás eszközeinek megismertetése, az alkotás tiltakozásának enyhítése érdekében.
Megismerő tevékenység
 A figyelem, a megfigyelőképesség
memóriajátékok, építés.

fejlesztése:

egyeztetések,

felismerő

játékok,

 Tartós aktivitás egy feladatban, a hosszabb távú, koncentrált figyelem kialakítása. (Minimum
5 percig tartó folyamatos feladatvégzés kialakítása, majd ennek a hosszabbítása.)
 Az adott szituáció és cselekvés szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése: az
adott tevékenységre való figyelés megerősítése, az elmélyült munka segítése.
Emlékezet:
 A rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése különböző érzékleti és észleleti tapasztalatok
biztosításával.
 Az eltérő érzékletek és észleletek integrálódásának segítésével az emlékezés, a felidézés
megkönnyítése.
 Multiszenzoros, komplex ismeretszerzés, amely szintén a felidézést segíti elő.
 Gesztusjelek kialakítása, megtanulása, használata (ld. a Kommunikációnál).
 Saját fénykép, jel, név felismerése, társak felismerése fényképről, családtagok felismerése
fényképről.
 A mozgásutánzás kialakítása.
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Gyógypedagógiai nevelés

A gondolkodási funkciók területe
 A testséma-, a testismeret fejlesztése, gyakorlása.
 Elemi fogalomrendszer kialakítása: élő-élettelen, állatok-növények-emberek témakörben:
családtagok, társak, nevelők; házi állatok; a csoportban használt tárgyak.
 Különbségek és egyezések megfigyeltetése.
 Tárgyi modalitások közötti különbségek megfigyeltetése, csoportosítások.
Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése: egy-sok.
Önkiszolgálás
 Aktív közreműködés az öltözködésben és a vetkőzésben.
 A helyes kéz-, arc- és fogmosás, valamint a helyes mosdó- és törölközőhasználat
megerősítése.
 A mindennapos önkiszolgálói feladatokban való aktív részvétel: tisztálkodás, étkezés,
rendrakás, takarítás.
 Étkezés alkalmával megfelelő testtartás, önálló kanálhasználat tanulása.
 A szükségletek jelzése rámutatással, gesztusjellel, kommunikátor használatával (inni
szeretnék, enni szeretnék, játszani szeretnék, pihenni szeretnék, kérek vmit, vécéznem kell).
 Toalett-tréning: a pelenkázásban való együttműködés, vécére való szoktatás (mivel a bili ellen
tiltakozik).

Mozgásnevelés
Nagymozgás fejlesztése
 Az ízületek mobilizálása:
 Az ízületek minden irányú passzív kimozgatása.
 Az ízületi mozgáshatárok növelése nagymozgásokkal.
 Alaphelyzetek pontos felvétele, egyszerű mozgások kivitelezése utánzás és elmondás
alapján külső kontroll segítségével.
 Izomlazítás, relaxáció:
 Átmozgatás fekvő feladatok során, alapmozgás tanulása.
 Bobath-labdán való rugóztatás, hason, háton fekvés.
 Izomérzet kialakítása (feszítés-lazítás).
 A tudatos izomhasználat gyakoroltatása, a mozgások lassítása, koordinálása.
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 Az izmok erősítése:
 Az izmok nyújtása.
 Innervációs, vezetett aktív gyakorlatok (gravitáció irányában, illetve ellen).
 Izometriás, ellenállás-gyakorlatok.
 Szelektív izomerősítés a diagnózisnak megfelelően.
 A helyes légzéstechnika kialakítása.
 A légzőizmok, a mellizmok lazítása, vibráció.
 Mozgásos önkontroll kialakítása:
 Alaphelyzetek pontos felvétele, egyszerű mozgások kivitelezése optikus és külső kontroll
segítségével, a mozgások lassítása és kidolgozása.
 A mozgáskoordináció fejlesztése:
 Szenzoros ingerre adekvát válasz adása.
 Célzó gyakorlatok (szem-kéz-koordináció kialakítása).
 A helyes ülés és fejtartás kialakítása, megtartása: ülés földön, nyújtott lábbal, ülés
kisszéken (bütyis), törökülésben. Önálló hosszabb időtartamú ülés kialakítása,
megtartása.
 Fiziológiás mozgássor alaphelyzeteinek és mozgásanyagának elsajátítása:
 Az alaphelyzetek elsajátítása, összekapcsolása mozgássorrá.
 Alapvető helyzetváltoztatás tanítása, fiziológiás mozgássor alaphelyzeteinek és
mozgásanyagának elsajátítása: fekvő feladatoknál aktív lábhajlítás, -emelés, a karok
hajlítása, nyújtása, emelése, a helyes gurulás, kúszás, mászás kialakítása (priccsen való
kúszás, mászás, tornapadon történő mászás).
 A helyes testtartás kialakítása (fekvéskor, üléskor, állás-járáskor):


Gerinctorna, tartáskorrigálás, kifejezetten a fej-nyak tartásának korrigálása elsősorban
fekvő feladatoknál.

 Lábemeléssel és egyenes lábfejjel való járás kialakítása, a kezek helyes használata,
fiziológiás együttmozgás tanulása (priccsnél oldalazás, rúdban járás, tornapadon járás).
 A guggolás, a felállás, az egy lábon állás, az ugrás tanulása. Nehezített állás-járási
feladatok tanítása (karikákban járás, babzsákok átlépése, létrában járás, bordásfalnál
guggolás, egy lábon állás, lehajlás, felmászás).
 A helyes tartás megéreztetése minden helyzetben, fekve, ülve, állva.
 Gerinctorna, tartáskorrigálás, kifejezetten a fej-nyak tartásának korrigálása elsősorban
fekvő feladatoknál.
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 A fej- és a törzskontroll fejlesztése ( helyes fejtartás kialakítása, megtartása).
 Egyensúlyhelyzetek megéreztetése a különböző mozgásfejlődési állomásokon (bordásfalnál
libegőn állás, nehezedés, gördeszkán ülve közlekedés).
 Támaszkodás kialakítása:
 Hason fekvő helyzetben a fejemeléssel összekötött alkartámasz megéreztetése, tanítása.
 Az alkartámaszról indított tenyértámasz kialakítása.
 Tenyértámasztással egyensúlyáthelyezési feladatok gyakorlása.
 Felülés kialakítása alkartámaszon keresztül vezetett tenyértámaszos ülésig.
 Négykézláb helyzetben testsúlyáthelyezés, korrigált négykézlábhelyzet megtartása.
 Forgás (rotációs-derotációs mozgás), kúszás kialakítása:
 Aktív, önálló forgás gyakorlása különböző ingerek alkalmazásával.
 Szabályos kúszás tanítása priccsen és talajon.
 Önálló szabályos kúszás kialakítása különböző versenyjátékokkal.
 Ülés kialakítása:
 A különböző ülésformák gyakorlása, a legmegfelelőbb üléshelyzetben megtámasztással
és önállóan (nyújtott ülés, törökülés).
 Az ülés egyensúlyának megéreztetése, önálló ülésmód kialakítása.
 Megfelelő ülés tanítása speciális ültető székben (bütyis szék). A helyes ülés és fejtartás
kialakítása, megtartása: ülés földön, nyújtott lábbal. Önálló, hosszabb időtartamú ülés
kialakítása, megtartása.
 Az egyensúly fejlesztése:
 Billenések, hintázás, fordulás, testsúlyáthelyezés (Bobath, tölcsér).
 A négykézláb helyzetből történő felállás, elesés tanulása. Állás-járás korrigált
testtartással. A kéz sztereotip mozgásainak leépítése.
 A kóros szinergizmusok megtörése, reflexgátló helyzetek kialakítása (Bobath):
 Reflexgátló helyzetek kialakítása.
 Reflexgátló helyzetekből indított egyszerű gyakorlatok.
 Helyes testvázlat, térbeli orientáció kialakítása.
 Ritmusfejlesztés:
 Egyszerű mondókák, énekek összekötése mozgással, főként fekvő feladatoknál.
 A kóros szinergizmusok megtörése, reflexgátló helyzetek kialakítása (Bobath).
 Reflexgátló helyzetek kialakítása, reflexgátló helyzetekből indított egyszerű gyakorlatok.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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 Helyes testvázlat, térbeli orientáció kialakítása. Ülő feladatoknál karikával, pálcával
végzett gyakorlatok, énekek, mondókák tanításával.
 Helyes testtartás kialakítása.
 A manipuláció fejlesztése:
 A kéz, az ujjak akaratlagos mozgásának tanítása, önkontroll kialakítása. Pálcás-karikás
feladatok ülve.
 A kéz és az ujjak ügyesítése, a meglévő mozgások szinten tartása, fejlesztése.
 A szem-kéz-koordináció fejlesztése, a sztereotip mozgások leépítése.
 Az ujjak tapintásérzékének fokozása.
Kelt.:

…………………………
gyógypedagógus

………………………………
konduktor

……………………………..
szülő
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2.) Egyéni fejlesztési terv
Név:
Szül. hely és idő: Berettyóújfalu, 1997. 11. 10.
Diagnózis: spasztikus tetraplegia, súlyos mentális retardáció
A fejlesztés időtartama: 2013/2014-es tanév
A fejlesztő szakember neve: F – mozgásnevelő gyógypedagógus
K – szomatopedagógus
Érzelmi élet, kommunikáció
 Játékos hangutánzás megkísérlése.
 A kommunikáció és szocializáció elemi szintű kialakítása.
 A meglévő kommunikációs csatornák és módok feltérképezése, erősítése, bővítése, újak
kialakítása.
 TARC fejlődésvizsgáló teszt felvétele.
 Spontán kommunikáció, a viselkedés megfigyelése különböző csoportos és egyéni
helyzetekben.
 Kiegyensúlyozott légkör megteremtése mellett az új helyzetekhez, személyekhez,
csoporttársakhoz történő alkalmazkodás elősegítése, fejlesztése.
 Kooperációs helyzetek teremtése, ahol egy csoporttársával közösen tevékenykednek
(fészekhintában közös hintázás, csoportos tornán páros gyakorlatok).
 Csoportos interakciók biztosítása (közös mű alkotása a csoporttagokkal, a társakra
figyelés ösztönzése, közös süteménysütés, közös étkezések).
 A csendes pihenő idejére kiválaszthatja, ki mellé szeretne feküdni.
 Pozicionálás, a kommunikációt leginkább megkönnyítő és a komfortérzetet elősegítő korrigált
testhelyzetek alkalmazása a napi munkában.
 A szemkontaktus felvételét lehetővé tevő ülésmagasság.


Ülőkorzett alkalmazása a tartásproblémák korrigálására (gerincferdülés).



Ha hosszasan abban a testhelyzetben van a gyermek, kimozdítás, a kényelmesebb
testhelyzet megtalálása.



Fekvő testhelyzetben is folyamatos kommunikáció (mozgásnevelés, pelenkázás
csendes pihenő közben).



A megszokottól eltérő testhelyzetben is kommunikációra ösztönzés (függőhintában,
babzsákban, fektetőben, fészekhintában, vízágyon).

 Tetszés és nem tetszés nyilvánítására, választásra való ösztönzés.
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 A meglévő akusztikus jelzések megerősítése, ösztönzése (a differenciált sírásnak jelentést
tulajdonítunk, mosolyra mosollyal válaszolunk, kérdezzük, miért örül).
 Igen-nem jelzések kialakítása, tudatosítása (a pislogást mindig igen jelzésnek vesszük, a
félrenézést, a fej félrefordítását mindig nemnek, és ennek megfelelően következnek a
tevékenységek).
 A nagyméretű PCS-képekről fokozatosan áttérünk a kisméretűekre, majd ha már két kis
képből biztos a választás, három képet ajánlunk fel.
 A passzív szókincs bővítése.
 Új kifejezések bevezetése PCS-képekkel támogatva.
 Élményalapú ismeretszerzés, a tapasztalati tanulás elősegítése (piacra, állatkertbe,
színházba, utcára, udvarra, intézményi ünnepségekre kijárással, részvétellel).
 A fogalmi készlet bővítése rendszeres meseolvasással, mesenézéssel, bábozással.
 Egyszerű meseadaptációk készítése, közös eljátszása a csoporttagokkal.
 A kommunikáció iránti igény felkeltése, a kommunikációs kedv erősítése.
 Alapvető jelzéseire rögtön odafordulással, kommunikációval válaszolunk.


Fontos a tekintet, a hangadás folyamatos pozitív megerősítése, ezáltal az
önkompetencia növelése (mosollyal, simogatással, szóbeli dicsérettel, matricával
jutalmazva).



Dalokkal, mondókákkal ösztönözni a közös kommunikációt.

 A kommunikátor használatának fejlesztése, annak minél szélesebb körben történő bevonása
a mindennapi életbe.
 Megerősíteni az együzenetes kommunikátor használatát, biztossá, adekváttá tenni azt.
 Részt venni az intézményi ünnepségeken, szerepelni kommunikátorral.
 A reggeli körfoglalkozásokba minden nap beépíteni az együzenetes kommunikátor
használatát a köszönéshez.
 Kommunikátort használni az egyéni fejlesztéseken.
 Meseadaptációk készítése a csoportban kommunikátorral.
 Köszönés kialakítása.
 Megállapodunk egy pozitív jelzésben a köszönésre, elköszönésre.
 Ezt a jelzést mi következetesen alkalmazzuk, és elvárjuk a mosoly visszatükrözését a
gyermektől.
 Az elvárt kapott reakció esetén mindig jutalmazás, dicséret.
 A figyelem ráirányítása a köszönő társára („Nézd, … is mosolygott, köszönt!”).
 A gesztusnyelv, a testjelek bevezetése a mindennapi tevékenységekbe.
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 A mindennapokban használt 10 kifejezés összegyűjtése, a gesztusjelek, testjelek
elsajátítása a gyermekkel foglalkozó kollégák részéről.


Minden tevékenység előtt nemcsak mondjuk, hanem jellel is kísérjük a közlést a
gyermek testén.



A jeleket következetesen használjuk a gyermek testén.



Ha a gyermek összekötötte a jelet az ezt követő cselekvéssel, minimális kooperációt
kérünk és várunk el (pelenkázásnál emelje a lábát, csípőjét, étkezésnél nyissa ki a
száját, tornánál mozdítsa a kezét stb.).

 Könnyen érthető házirend elsajátítása.
 Csoportos foglalkozás keretein belül több alkalommal ismertetni, PCS-képekkel és
szituációs játékokkal illusztrálni az alapvető jogokat, kötelességeket.
 Visszatérően ismételni ezeket az ismereteket.
 Ha olyan helyzet adódik a mindennapokban, amely a házirend bármely szabályával
összefügg, egyből visszautalni arra a szabályra képekkel támogatva.
 Kapcsolóhasználat kialakítása, megszilárdítása.
 Először látványos, hangot adó kapcsolóval működtethető játékok használata, bevezetése.


A kapcsolóhasználatot minden esetben kéztorna előzi meg a minél jobb kézhasználat
érdekében.



Fontos, hogy a gyermek meglássa az összefüggést a kapcsoló lenyomása és a játék
elindulása, mozgása, megszólalása között.

 Kezdeti számítógép-használat kialakítása.
 Egyszerű képnézegető program használatának kialakítása kapcsolóhasználattal.
 Gyakorlás heti rendszerességgel.
 Olyan fotók nézegetése, amelyeken ő maga is szerepel, ami felkelti az érdeklődését.
 Családtagokról készült fotók nézegetése.
 Csoporttagokról, közös eseményekről, ünnepségekről készült fotók nézegetése,
visszautalás.
 A tanult kommunikációs formulák alkalmazása az élet minden területén, más emberekkel is.
 Más, a gyermekkel foglalkozó szakemberek folyamatos tájékoztatása a gyermek
kommunikációs készségeiről, a tanult új dolgokról.
 A szülő informálása, hogyan kommunikálhat otthonában még hatékonyabban a
gyermekével.
Észlelés-érzékelés
 Bazális és taktilis stimuláció.
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 A kinesztetikus érzékelés fejlesztése:
 Helyzetváltoztató mozgásformák során a test, a testrészek helyzetének megélése, a
testhelyzetek megtartása.
 Egyensúlyfejlesztés, ennek során a testrészek és a test helyzetének, a fej
középhelyzetének érzékeltetése (Bobath-labdán, függőhintában).
 A szomatikus érzékelés fejlesztése:
 Különböző anyagokkal, termésekkel, tárgyakkal.
 Hideg-meleg érzékeltetése, megkülönböztetése.
 Az érintés érzékelésének fejlesztése tapintással, krémezéssel, masszázzsal.


Tapintásfejlesztés különböző anyagokkal, termésekkel, tárgyakkal.



A szaglás fejlesztése különböző fűszerekkel és illóolajokkal.



Az ízérzékelés fejlesztése: a sós, az édes, a savanyú, a keserű érzékelése és
differenciálása.



A hallási figyelem fejlesztése: a hangforrás lokalizációja, követése. Hangszerek
megszólaltatása, személyek hangjának követése.



A vizuális figyelem fejlesztése: fényforrás fixálása, követése minden irányban.
Különböző vizuális stimulálók használata a látásfejlesztéséhez: diavetítő,
plazmalámpa, csillogók stb.

A nagymozgás fejlesztése
 A nagymozgások koordinálása.
 Az ízületek mobilizálása: az ízületek minden irányú passzív kimozgatása, a testszerte
kialakult kontraktúrák oldása, az ízületi mozgáshatárok növelése nagymozgásokkal.
 Az izmok erősítése: az izmok nyújtása, a légzőizmok, a mellizmok lazítása, vibráció.
 A játéktárgyak hosszabb ideig történő megtartása (az izomerő fokozása), a marokfogás
gyakorlása: a gyermek kezének megfelelő nagyságú tárgyak, játékok megfogása.
 A segédeszközök (bokaorthesis, ülőkorzett) használatának az elfogadtatása.
A manipuláció fejlesztése
 A finommozgások javítása.
 A ritmusérzék fejlesztése.
 A kéz izomzatának lazítása, az izomerő szabályozása, a kontraktúrák oldása.
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 A kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása, a meglévő mozgások szinten tartása,
fejlesztése.
 A szem-kéz, a két kéz koordinációjának fejlesztése.
 Az ujjak tapintásérzékének fokozása.
 A mutatás fejlesztése a kommunikáció tökéletesítésére.
 Az önkiszolgáláshoz szükséges kézmozgások kialakítása.
 A kézkapcsoló használatának gyakorlása.
 Nyúlás, fogás, elengedés kialakítása:


különböző anyagú, formájú, nehézségű, tapintású használati tárgyakkal és
játékokkal,



különböző nagyságú és tapintású labda megfogása, gurítása, eldobása, ledobása által.

 A játéktárgyak hosszabb ideig történő megtartása: az izomerő fokozása.
 A ki- és bepakolás fejlesztése egyszerű utasítással kísérve:


Először jól fogható, puha, majd keményebb, különböző formájú, nehézségű tárgyak
kiszedése nagyobb, később egyre kisebb dobozokból.



Természetes anyagok megtapasztalása, a termések megfogása, érzékelése.

 Fogásmódok gyakorlása:


Marokfogás: a gyermek kezének megfelelő nagyságú tárgyak, játékok megfogása.

 Tárgyak egymásba illesztése:


Nagyobb dobozokba kisebbek berakása (hordók, kockák).

 Formatáblák elemeinek megfelelő helyre történő berakása:


A forma és a fogó nagyságának fokozatos csökkentésével bonyolultabb formák
kiszedése majd berakása.

 Összetettebb mozdulatsorok kivitelezésének gyakorlása:


ki-, be-, le-, felkapcsolás;



egy ujjal történő nyomkodás;



húzás-tolás gyakorlása.

 Ábrázoló tevékenység kialakítása:


gyurmázás kétkezes manipulációval (gyúrás, lapítás, tépés, hengerítés, gömbölyítés,
sodrás) gyurmával, lisztgyurmával, agyaggal;



festés ujjal, szivaccsal, nagy ecsettel nagy felületen, később a vonalhatárok
betartásával;



ragasztás;
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nyomdázás, pecsételés;



gyűrés;



gipszöntés;



(speciális) ollóval való vágás;



szórás;



új technikák bevonása, gyakorlása.

Gyógypedagógiai nevelés

Megismerő tevékenység

Figyelem:
 Figyelemfejlesztés akusztikus és vizuális módon.
 Kontaktus kezdeményezése, fenntartása.
 A koncentrálóképesség fejlesztése, akaratlagos figyelmi funkciók kialakítása és fejlesztése.
 A figyelem tartósságának, terjedelmének, mélységének növelése (egyszerű és összetett,
illetve feltételes utasítások adása).
Emlékezet:
 A látási, hallási memória és ezek kombinációjának fejlesztése rövid és hosszú távon.
 A tanulás tartósságának biztosítása, bevésés, megőrzés, felidézés.
Gondolkodás:
 Elemi fogalomrendszer kialakítása (a gyermek szűkebb környezetének résztvevői és tárgyai).
 A tágabb környezet megismerése.
 Az értelmi, a nyelvi képességek és a beszédértés fejlesztése.
 A mozgásos, érzékszervi úton szerzett ismeretek mozgósítása a problémamegoldásra.
 A kreativitás, a képzelet, a problémalátás fejlesztése.
 A tájékozódó képesség fejlesztése térben – síkban – időben.
 Az azonosságtudat, az én-identitás kialakulásának segítése (minél több én-te közléssel,
testjelekkel kísérve).
 Összehasonlítás (az azonosság, a hasonlóság, a különbségek megfigyelése).
 A változás felfedeztetése.
 Hibakeresés – össze nem illőség.
 A logikai-funkcionális összefüggések felismerése.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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 A hallási és látási analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése (hiánypótlás, szimmetria,
részekre bontás, részekből egész összeállítása).
 A főfogalom alá rendelés, a gyűjtőfogalmak kialakítása, bővítése.
 A színek, a formák, a mennyiségi fogalmak érzékeltetése, differenciálása, egyeztetése.
 A meglévő ismeretek szinten tartása, folyamatos ismétlése, bővítése,
 A mennyiség fogalmak érzékeltetése, kialakítása: sok – kevés, kicsi – nagy, hosszú – rövid.
 A testséma fejlesztése, a testrészek megnevezése, megmutatása magán, babán, képen.
 A téri irányok megnevezése, a téri tájékozódás fejlesztése.
 2-3 részes puzzle kirakása.
Önkiszolgálás
 A meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése.
 Az ápolási feladatokba minél szélesebb körben való bevonása a fejlesztő gondozás által.
 Együttműködés a gondozás során.
 A mindennapos önkiszolgálói feladatokban való aktív részvétel: tisztálkodás, étkezés,
rendrakás, takarítás.
 A nyálzás kontrollálása.
 A fogápolásban való aktív részvétel.

Kelt.: Debrecen, 2013. november 30.

………………………………

………………………………

………………………………

gyógypedagógus

konduktor/szomatopedagógus

szülő

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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Reflexió - Mozgásvizsgálat (konduktor)

Reflexió
 A mozgásvizsgálatot évente vesszük fel teammunkában, ami a jelen állapotot tükrözi.
 A mozgásvizsgálati team tagjai: konduktor, gyógytornász, szomatopedagógus.
 A közös munka eredménye, hogy közös feladatokat és célokat tudunk együtt felállítani.
 Fontos együtt megbeszélni (a rehabilitációs és más orvos konzultációja után) az elérhető
célokat és az ehhez szükséges segédeszközöket (az állás-járáshoz szükséges segédeszközöket,
a járógépeket, a járókereteket, az állítógépeket és más eszközöket).
 A jövőkép kialakításához szükséges ez a tervezés.
 Dokumentáció készítése, fénykép készítése, szükség esetén ilyenkor történik a videó
felvétele.
A vizsgálat dátuma:
Név:
Kor:
Diagnózis(ok):
Előző terápiák (új gyermek esetén):
Jelenlegi terápiák (hetente hányszor):
Műtétek, segédeszközök:
Általános jellemzés (szomatikus, mentális fejlettség, aktivitás, motiválhatóság):
Tónus (spastikus, hypotónia, normotónia, plégia):
Kóros mozgások (tremor, rigor, ataxia, klónus):
Kontraktúra (helye, mértéke, oldhatósága):

Helyváltoztatás
1.

háton fekvő helyzet (spontán tartás, mozgás, a végtagok helyzete):

2.

hason fekvő helyzet (spontán tartás, mozgás, a végtagok helyzete):

3.

fordulás (hasra, hátra, gurulás):

4.

mászás (négykézláb állás, mászás segítséggel, segédeszközzel):

Ülés (spontán ülés, nyújtott ülés, széken ülés, törökülés, segédeszköz):
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Állás, felállás
 Spontán állás segédeszközzel, eszköz nélkül:
 Felállás négykézláb helyzetből, ülésből, segítséggel, nélküle:

Járás (segédeszközzel, se. nélkül, tartás, lépcsőzés, ugrás, futás, egyéb):

Manipuláció (szem-kéz-koordináció, fogás-elengedés, ujjdifferenciálás, domináns kéz, a két kéz
koordinációja):

Beszéd (beszél, nem beszél, egyéb):

Önellátás (étkezés,öltözködés, WC-használat):

CÉLOK, FELADATOK
Célok:

Feladatok:

Tanácsok:

Dátum, aláírás:
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Szülői kérdőív (konduktor)

Szülői klub
A szülők mindenkinél jobban ismerik sérült gyermeküket, így minél szorosabb az együttműködés
velük, annál sikeresebb lesz a segítő tevékenységünk az oktatásban. Ezért fontos a szülői kérdőív,
amelyből sok információt tudunk gyűjteni az oktatással és a családok helyzetével kapcsolatosan.

A szülők nemcsak a pedagógusnak, de egymásnak is sokat tudnak segíteni az információk átadásával,
ezért fontos számukra megszervezni egy szülői klubot. A szülők esetleg szövetséget tudnak létrehozni
azzal a céllal, hogy biztosítsák a halmozottan sérült személyek, gyermekeik egyenjogú és a lehető
legteljesebb körű társadalmi beilleszkedését, érdekeik képviseletét, összefogják a lelkileg is sérült
családokat, illetve enyhítsék a mindennapi gondokat, könnyítsék a hivatali ügyintézést.
A szülőszövetség feladata többek között az információs hálózat kiépítése, a halmozottan sérülteket
nevelő családok számára részletes felvilágosítás biztosítása, kapcsolattartás a szülőkkel, segítségnyújtás
váratlan események esetén, gondozóhálózat kialakítása, krízishelyzet megoldása, valamint az is, hogy
közös programokat (pl. koncerten, kiállításon, gyermekelőadáson való részvételt), kirándulást,
táborozást szervezzen a családok számára.
SZÜLŐI KÉRDŐÍV
Tisztelt Szülő!

Intézményünkben továbbra is figyelmet fordítunk arra, hogy gyermekük fejlesztése, nevelése,
oktatása, a róluk való gondoskodás egyre jobb legyen. Minőségirányítási rendszerünk keretében
szeretnénk megismerni az Ön véleményét ebben a tanévben is, számítunk a segítségére.
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, de kitöltésével az Otthon munkáját segíti!
Csak az Önt érintő állításokra és azokra a kérdésekre válaszoljon, amelyekhez van
megalapozott információja!

Milyen ellátási formában van a gyermeke, jelölje X-szel az alábbi táblázatban! (Amennyiben nem
tudja, kérdezze meg a csoportvezetőt!)

gyógypedagógiai oktatás
(magántanulók)
………………………

fejlesztő nevelés-oktatás
………………………….

ifjúsági csoport
(a tankötelezettségen túliak
csoportja)
………………………..
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Kérjük, hogy az alábbi táblázat szerint értékelje a következő oldalakon az állításokat, majd a sorok
melletti négyszögbe írja be az értékeket (N, 1, 2, 3, 4)!

Nincs információm
N

Egyáltalán nem
igaz
1

Kis mértékben igaz

Általában igaz

Teljes mértékben igaz

2

3

4

A kérdőív végén található utolsó kérdésben kifejtheti a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek
Ön szerint fontosak, de esetleg elkerülték a figyelmünket az összeállítás során.
A kitöltött kérdőívet az iroda melletti tárgyalóban elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni!
Akadályoztatása esetén arra kérjük, hogy küldje be a csoportvezetőnek zárt borítékban, írja rá:
„kérdőív”.
– Az intézmény magas szintű szakmai szolgáltatásokat nyújt (gyermekem adottságaihoz mérten
megfelelően fejlődik).
– A gyermekemet a képességeinek megfelelően terhelik, fejlesztik, oktatják.
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja (pl.: túlterhelés,
alulterhelés)!
– Az intézmény gyermekem adottságaihoz mérten segíti önállóságát.
– Gyermekem jól érzi magát az intézményben.
– Igénylem a mozgásfejlesztő szakemberek által összeállított javaslatot.
– Elégedett vagyok az intézményi egészségügyi ellátással (szakrendelések: neurológiai,
gyermekgyógyászati, ortopédiai, rehabilitációs; védőnői, iskolaorvosi szolgálat, fogorvosi szűrés,
segédeszköz-készítés helyben).
– Hasznosnak tartom a rendszeres szűrővizsgálatokat tartalmazó egészségnapokat
(vércukorszintmérés, vérnyomásmérés, fogászati szűrés).
– Elégedett vagyok az intézmény által biztosított szabadidős programokkal (a szakkörökkel, a
táborokkal, a délutáni tevékenységgel, a tematikus hetekkel). Javaslat:
– Elegendő közösségi programot (ld. családi nap, berekfürdői nyaralás, ünnepségek) biztosít az
intézmény számunkra. Javaslat:
– Ha problémám, kérdésem van, az intézmény vezetése elérhető számomra.
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja!
– Fontosnak tartom, hogy az intézmény komplex (oktatás, fejlesztés, egészségügyi szolgáltatás,
szociális ellátás) szolgáltatást nyújt.
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja!
– A gyermekem biztonságban van az intézményben. Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy
egyáltalán nem igaz, indokolja!
– Elégedett vagyok a munkatársak emberi hozzáállásával.
– Elégedett vagyok a munkatársak szakmai felkészültségével.
– Elegendőnek tartom a munkatársakkal való kapcsolattartási lehetőségeket (idő és helyszín).
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja!
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án
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– Elégedett vagyok azzal, ahogy keresztyén intézményként lelkileg is támogatják a családunkat
(családlátogatás, lelkigondozás).
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja! Egyéb javaslat:
– Elégedett vagyok a keresztyén neveléssel az intézményben (hittanóra, közös áhítat, konfirmációs
felkészítés, gyülekezeti alkalmak). Egyéb javaslat:
– Elégedett vagyok az intézmény tárgyieszköz- és segédeszköz-ellátottságával.
– A gyermekem értékelése számomra érthető és elegendő gyakoriságú.
– Szívesen veszek részt gyermekemmel a Fenntartó által szervezett nagytemplomi rendezvényeken
(fogyatékosok világnapja, évnyitó, évzáró, családi nap).
Ha ez az állítás kis mértékben igaz vagy egyáltalán nem igaz, indokolja!
– Elégedett vagyok az intézmény tisztaságával.
– Elégedett vagyok az intézmény akadálymentesítettségével.
– Az irodai munkatársak hozzáállásával és kommunikációjával elégedett vagyok.
– Elégedett vagyok az iroda ügyintézésével, elérhetőségével.
– A szociális ügyintézésben elegendő segítséget/tájékoztatást kapok az irodában.
– Elégedett vagyok az irodai dolgozók szakmai felkészültségével.
– Elégedett vagyok a portai szolgálattal.
Melyik információs csatornát használja rendszeresen? (Húzza alá a megfelelőt, több választ is
megjelölhet!)
Szülői értekezletek
Üzenő füzet
Honlap
Szülőtárs
Gyermekkel foglalkozó munkatárs
Facebook
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Egyéb javaslat: ……………………….
Állítás
Igénylem a szülői klubot.
Rendszeresen járok szülői klubra.
Ha nem, indokolja:

Válasz
IGEN NEM
IGEN NEM

Rendszeresen járok szülői értekezletekre.
Ha nem, indokolja:

IGEN NEM

Részt vettem ebben az évben fogadóórán.
Ha nem, indokolja:

IGEN NEM

Részt vettem ebben az évben nyílt napon.
Ha nem, indokolja:

IGEN NEM

Igénybe veszi-e jelenleg a FECSKE szolgáltatásunkat?
Ha nem, indokolja:

IGEN NEM

Ha igénybe veszi FECSKE szolgáltatásunkat, elégedett-e vele? IGEN NEM
Ha nem, indokolja:

Egyéb megjegyzések, esetleg ötletek, javaslatok helye:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Köszönjük együttműködését!
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Óra-/foglalkozásvázlat
A pedagógus neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Tanítási óra/foglakozás:
Osztály/csoport:
Időpont:
A tanítási óra/foglalkozás témája:
Tantárgyi kapcsolatok:

Kompetenciák, Ismeret- Feladakészségek,
tartalmak tok
képességek
Szintezések

Szükséges
eszközök,
anyagok

A
Idővégrehajtás tartam
módja
(módszerek)

A
teljesítés
kritériuma

Környezeti és
egészségnevelési
vonatkozások

Tanulásszervezés

Lehetséges mellékletek:
 Tanulói szintezett/differenciált feladatlapok
 Felhasznált képek, anyagok – forrással megjelölve
Egyéb segédletek (tanulói ellenőrzési segédletek, szókártyák
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Óra-/foglalkozásvázlat
A pedagógus neve:
Tantárgy: habilitációs óra
A csoport létszáma: 3 fő (egy hatodik és két hetedik osztályos autista, normál intellektusú tanuló)
Fejlesztési terület: kognitív fejlesztés
A fejlesztés témája: fejlesztési lehetőségek a nyelvtani ismeretek (tulajdonnevek) alkalmazása során

A fejlesztés anyaga: fejlesztési lehetőségek a személynevekkel kapcsolatos ismeretek feldolgozása
során
A fejlesztés cél: a helyesírási készség fejlesztése a személynevekkel kapcsolatos ismeretek
feldolgozása során
A gondolkodási műveletek fejlesztése: analízis, szintézis, a fogalmi gondolkodás fejlesztése
Az auditív és a vizuális emlékezet fejlesztése
A szerialitás fejlesztése
A verbális kifejezőkészség fejlesztése
A együttműködés, az alkalmazkodóképesség fejlesztése
A digitális kompetencia fejlesztése
Az óra didaktikai feladatai: a tanult ismeretek változatos módon történő alkalmazása, gyakorlása.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, történelem
Felhasznált források: Széplaki Erzsébet 2009. Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv. 6.
osztály. Apáczai Kiadó. Celldömölk.
Nyelvtan
és
helyesírás
interaktív
tananyag.
Apáczai
Kiadó.
http://apaczai.tudastar.com/tananyagok.html?subject_id=5 (letöltés: 2013. november 20.).
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Szöveges értékelés mintája

Szempontok a pedagógiai vélemény összeállításához
Általános információk
Intézmény pontos neve, címe; a jellemzés időpontja. Mióta jár a gyermek a csoportba, mennyi időt
tölt ott? Hányadik osztályba jár és/vagy a tanterv melyik osztályfokánál tart? Mi az összbenyomása a
gyermekről? Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban?

Társas viselkedés
Csoporttársaihoz viszonyítva hogyan, mennyi idő alatt fogadta el, illetve tartja-e a csoport szokásait,
szabályait? Elfogadták-e őt a csoporttársai? Milyen a társaival, a pedagógusaival, az idegenekkel való
kapcsolata? Hogyan, kivel, milyen formában kezdeményez kapcsolatot? Hogyan, milyen témáról
kezdeményez beszélgetést? Hogyan reagál arra, ha közeledik hozzá valaki (idegen, ismerős)? A
csoportban van-e barátja? (Hány? Mi köti őket össze?) Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos
tevékenységbe (milyen típusúakba), esetleg kezdeményez-e közös játékot? (Ha igen, mit?) Helyesen
alkalmazza-e a játék szabályait? Kötetlen helyzetben mivel foglalja el magát, mivel foglalkozik a
legszívesebben? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő a viselkedésében?

Beszéd, beszédértés, kommunikáció
Hogyan beszél? Beszédében elfordul-e halandzsa, ismételgetés, személyes névmás, személyrag
cseréje vagy egyéb furcsaság? Követi-e a történeteket, olvasmányokat, képes-e azok lényegét önállóan
kiemelni? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? A közös tevékenységekben irányítható-e
frontális instrukciókkal?

Értelmi képességek, tájékozódás, érdeklődés
Tájékozódik-e a korának megfelelő szinten térben és időben? Valamelyik foglalkozás, téma jobban
érdekli-e őt, mint a többi? Ezekben jobban szerepel-e? Van-e olyan foglalkozás, amelyiken feltűnően jól
vagy rosszul teljesít? Milyen okok játszhatnak szerepet ebben? Milyen területen, formában jellemző
leginkább önálló játéktevékenység? Elfogadja-e a feladathelyzetet, és milyen körülmények között?
Összességében milyennek értékeli a gyermek értelmi képességeit?

Jutalmazhatóság
Mivel jutalmazható a leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)? Hogyan vehető rá tevékenységváltásra,
általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, kérések teljesítésére?

Érzelmi reakciók
Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Bánat, fájdalom esetén igényel-e vigasztalást, mit tesz
ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló helyzetben másoknak (pl. hogyan
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reagál egy kortárs sírására)? Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a gesztusokat, jól
felismerhető-e a gyermek aktuális hangulata? Elmeséli-e az élményeit? Felhívja-e mások figyelmét egy
számára érdekes játékra? Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend stb.)? Vannak-e
indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei?

Észlelés
Tapasztalt-e szélsőséges reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési, szaglásos ingerekre?

Mozgás
Milyen színvonalú a nagymozgása, a finommozgása? Tapasztalt-e furcsaságokat ezen a területen?
Vannak-e ismétlődő, sztereotíp mozgásai, ha igen, milyen helyzetben jelentkeznek?

Önkiszolgálás
Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), WC-használat stb.
Forrás: XXX Ambulancia, Budapest
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A pedagógiai projekt főbb jellemzői2

A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési és cselekvési egység, amely különösen
fejlesztő hatású sajátos nevelési igényű tanulók integrált és külön nevelése folyamatában. Projektszerű
oktatásról beszélhetünk egynapos, illetve akár egy tanítási óra keretein belül szervezett munkaformák
esetében. Valóságos − tárgyi vagy szellemi − produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált
(modellált) folyamata (saját cselekvési céllal és tárggyal): Jean-Ovide Decroly, „école par la vie, pour
la vie, par le travail”.
A pedagógiai projekt:
 mindig komplex;
 tanárok, diákok együttműködése;
 kooperativitás, funkcionális kooperáció;
 a verbális képességek fölénye megszűnik;
 mindenki képességei és motivációi szerint jut szerephez;
 a differenciálás eszköze (alul és felül is megtoldani valamivel) + és – képességűek miatt; a
mennyiség átcsap minőségi paradigmába;
 individualizált;
 megváltoztatja az idődimenzió szerepét;
 lehet hierarchikusan és demokratikusan szervezett;
 a saját felelősségével arányos feladatok és ezzel arányos jogok;
 tárgyi jellegű.

A pedagógiai projekt: az alkotó ember, a dologhoz való alkotó viszonyulás és az alkotó típusú
munkához szükséges képességek nevelésének sajátos műfaja. Közös tervezés, szervezés, végrehajtás,
irányítás, értékelés.

A pedagógiai projekt fajtái, kategóriái:
 a témaválasztás módja;
 a projekt tartalma, témája;
 interdiszciplinaritása;
 a tanítási időhöz való viszonyulása;

M. Nádasi Mária munkája nyomán (M. Nádasi Mária 2010. A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest.)
2
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 időtartama;
 a résztvevők száma;
 produktuma.
A témaválasztás módja szerint
 a pedagógusok hirdetik meg a saját programjaikat;
 a gyermekek választanak a felkínáltak közül, vagy ők találják ki azt;
 megadott témára szerveződnek;
 a gyermekek választanak a felkínáltak közül, vagy ők találják ki azt, de szigorúan
meghatározott feldolgozási szempontok szerint.
A projekt tartalma témája szerint
 tananyaghoz, műveltségi területhez kötött;
 tankönyvhöz, tananyaghoz részben kapcsolódó;
 tankönyvhöz, tananyaghoz nem kapcsolódó.
Interdiszciplinaritása alapján
 szűk tartalmú;
 multidiszciplináris.
A tanítási időhöz való viszonyulása alapján
 a hagyományos órakeret változatlan;
 epochális oktatás;
 szaktáborok, erdei iskolák, gyermekfoglalkozások, műhelyek, alkotó táborok.
Időtartama alapján
 rövid távú (1-2 nap), de egy hétnél rövidebb (20-30 perc spontán – óvoda);
 középtávú (1-2 hét) – témahét;
 hosszú távú, többhetes projektek.
A résztvevők száma szerint
 egyéni;
 kiscsoportos, team;
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 közepes és
 nagy létszámú.
A produktum alapján
 tárgy, modell, játék;
 írásmű;
 színpadi előadás, video- vagy magnófelvétel, kiállítás;
 rendezvény, rendezvénysorozat, kirándulás;
 nyilvános vita, tárgyalás;
 ezek kombinációja.

Szempontsor a projekttervezéshez és reflexiójához

Projekt
Téma:
Cél:
Feladat:
Tanulásszervezés:
Tudás és
teljesítményértelmezés:
Pedagógus:
Tanuló:
Pedagógiai hatásrendszer:
Időtartam:
Helyszínek, résztvevők:
Értékelés

Komplex, életszerű, a tanulók érdeklődésén alapuló, többnyire
problémamegoldást igénylő téma.
Elsősorban az ismeretek alkalmazása, alkotás.
Összetett megismerési és feldolgozási folyamat
eredményeképpen produktum létrehozása.
A projekt részfeladatai köré szerveződő tanulócsoportok.
Tanulói önállóságon és aktivitáson alapul.
A tanulási folyamat segítője, támogatója.
Aktív alakítója a projektnek.
A tervezéstől a megvalósításig önálló feladata, felelőssége van.
Alapvetően indirekt.
Projektnap, projekthét, hosszabb (hónapos, fél éves)
projektfolyamatok.
A feladat által kijelölt helyszínek.
A tanulók által felkeresett „szakértők”, pedagógusok, tanulók,
szülők.
Önértékelés, csoportértékelés, pedagógus értékelése, „szakértői”
értékelés.

A tanulóknak adott volt-e a lehetőség a folyamatos tanulásra a tervezéstől a megvalósításig?
A téma kapcsán biztosított volt-e a tanulók aktivitása, önálló munkavégzése?
Részt vettek-e az altémák kialakításában?
Érdekesek és motiválóak-e a témafelvetések?
Milyen változások érhetők el a projekt során a kommunikációs képességek, az önálló tanulás, az
együttműködés és a szociális kompetenciák területén az SNI-s és a befogadó gyermekeknél?
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Integrált gyermekek részéről

A befogadó gyermekközösség részéről

– motivációs állapot, együttműködés;

– elfogadás;

– az általános pszichés állapotukban

– tisztelet;

(kompetens, a közösség egyenrangú tagja);

– tolerancia;

– a munkavégzésükben;

– empátia;

– az önirányítás készségében;

– együttműködés.

– az önértékelésben.
Milyen változás indult el a tanulási attitűd és az iskolához fűződő érzelmek terén?
Újszerűek, motiválóak voltak-e a tevékenységek?
Adódott-e lehetőség új tevékenységek kidolgozására, választására, önálló végrehajtására?
A projekt sikerét szolgálta-e a csoportok összetétele?
A munkamegosztás, az együttműködés, a közös erőfeszítés, a segítségnyújtás megjelent-e a
csoportmunkában?
Ki vett részt a produktum kitalálásában (mindenki, a pedagógus és a gyermek)?
A végeredmény szemléletesen jelent-e meg?
Az értékelés a tevékenység folyamatára, a részmozzanatokra, az egyénekre és a produktumra is
vonatkozott-e?
A projektzáró rendezvény méltó lezárása lett-e a munkának?
Tanulságok a következő projekt tervezéséhez (mit lehetne, mit kellene másképp).
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Tanulói portfólió3

A gyermek neve:
A szakértői vélemény száma:
Egyéni azonosítói (szül. hely, idő, anyja neve):
Osztályfoka:
A gyógypedagógus(ok) neve:

20…/20…. tanév

Az intézmény adatai, logója

3

Forrás: Jenei Andrea és a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai
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A tanulói portfólió tartalma tanévenként:
 Szakértői vélemény(ek)
 Kontrollvizsgálati vélemény(ek)
 Diagnosztikus mérések
 Szummatív mérések
 Egyéni fejlesztési tervek
 Szöveges értékelések, pedagógiai jellemzések
 A tanuló (kedvenc) munkái
 Egyéb (a gyermek, a szülő és a pedagógus megegyezése alapján)
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