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1. BEVEZETŐ 

 

 

 „ A fejlődéshez két dolog kell: fáradhatatlan kitartás, és az a készség, 

hogy olyasmit is el tudjunk vetni, amibe pedig sok időt és munkát fektettünk be.” 

 

 

A fenti sorokat Albert Einstein írta, azonban a mi fejlesztő, gyógypedagógiai munkánkra 

teljesen ráillik. Intézményünk feladata az értelmi sérült, autista, halmozottan sérült gyermekek, 

fiatal felnőttek komplex személyiségfejlesztése, fejleszthetőségük maximumára való eljuttatás. 

Ez az út azonban nem zökkenőmentes, csak kis lépésekben járható, és bizony sosem lehetünk 

biztosak abban, hogy a megfelelő ösvényt választottuk.  

 Fő célunk, hogy olyan készségeket, képességeket sajátíttassunk el, melyek felkészítik 

tanulóinkat a mind önállóbb életvezetésre, hogy a legkevésbé legyenek kiszolgáltatottak 

kikerülvén az óvó – védő környezetből, a szülői házból, iskolából. 

 Nevelési és oktatási célkitűzéseink összefoglalása a Pedagógiai Program, melynél arra 

törekedtünk, hogy méltó legyen az intézmény több mint fél évszázados múltjához, és 

megfeleljen a nálunk felnövekvő ifjúság és az őket befogadó társadalom igényeinek. 

 

 

 

 Domjánné Éder Marietta 

 intézményvezető 
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1.1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

 Intézményünk küldetése: tanulásban akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos 

(értelmileg akadályozott) autista, és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok számára, egyéni 

szükségleteiknek és személyiségállapotuknak, valamint mentális képességeiknek megfelelő, a 

lehető legjobb oktatást, fejlesztést biztosítsuk, valamint tanulóink lehetőségét messzemenőkig 

figyelembe véve kibontakoztassa képességeiket és készségeiket. Egyénre szabott fejlesztéssel 

járuljon hozzá a fogyatékkal élők személyes boldogulásához, aktív, harmonikus fejlődéséhez, 

tegye képessé a tanulókat a társadalomba való minél teljesebb integrációra. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének feladata a közvélemény szemléletének formálása - 

minden lehetséges eszközzel - annak érdekében, hogy a sérült embert a társadalom minél jobban 

elfogadja, segítse valamint értékeinek kibontakoztatásával aktív tagjává válhasson. Ennek 

módszerei egyrészt a tanulók minél gyakoribb részvétele többségi társadalmi rendezvényeken, 

másrészt a többségi társadalom tagjainak bevonása az intézményi életbe. 

Ez megvalósulhat a szülőkkel, testvérekkel, más iskolák tanulóival közös szervezésű 

programokon. 

 Az intézmény szakmai közössége támogat minden olyan eljárást, módszert, eszközt, 

amelynek bevezetése hatékonynak bizonyul a sérült gyermek fejlesztésében, oktatásában. A 

szakmai munka fejlesztését a pedagógusok és a szakmai munkát segítő szakemberek külső és 

belső képzéseken történő részvételükkel biztosítják. 

 Az értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok hetes kollégiumi elhelyezésével 

biztosítsuk a fogyatékosok családjának normális élet - és munkalehetőségeit, elősegítjük a 

fogyatékos családjával fennálló kapcsolatának erősítését. 

 Az intézmény küldetése, olyan pedagógiai eszközöket ismerő, terjesztő, és alkalmazó 

értelmi sérült, valamint autista ember nevelését, oktatását, képzését megvalósító központ 

legyen, amely biztos támpontot jelent a gyermek, a gyermeket nevelő szülő, társintézmények 

és civil szervezetek számára. 
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1.2. PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE 

 

 Az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelethez 

 A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

tantervi irányelve kiadásáról 

 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról és módosításai 

 Az 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól, és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 46/2001 (XII.22.) OM rendelet a Kollégiumok Országos Alapprogramja Kiadásáról 

 Alapító Okirat 

  

http://www.budapestedu.hu/data/cms150400/MK_12_115_iskolak_nevhasznalata.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150400/MK_12_115_iskolak_nevhasznalata.pdf


7 

 

1.3. TÖRVÉNYI ALAP: SZAKMAI ALAPDOKUMENTUM 
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1.4. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE 

 

A rumi Bezerédj (majd Széchenyi) kastély a XIX. század első évtizedeiben építhették a 

Bezerédjek klasszicista stílusban.  

A II. világháború viharai az épület külső részét megkímélték ugyan, de a berendezési tárgyakat 

tönkretették, elhordták az elvonuló német, orosz katonai csapatok. A megmaradt tárgyi 

emlékeket pedig a környező falvak lakói hordták szét. 1945 és 1948 között a kastélyt raktárnak 

és üdülőnek egyaránt használták. 

A kastélyt 8 hektáros parkerdő és 3 hektáros kertészet veszi körül. A keleti és nyugati 

oldalát kör keresztmetszetű élő sövény díszíti, amely rendkívül szépen gondozott, akárcsak a 

kastély együttes maga. 

Az intézmény az 1951/52. tanévet a Siketnémák Állami Gyógypedagógiai Intézeteként 

kezdte meg 28 tanulóval. Ez a szám a tanév végére 85 főre emelkedett. Zűrzavaros időszak 

következett ezután, amelynek hatására - nevelők és irányítók hiányában - 1953 júniusában az 

intézmény megszűnt. 

Az Oktatási Minisztérium 1953. augusztus második felében a tornanádaskai 

Gyógypedagógiai Nevelőintézetet a rumi volt Siketnéma Intézetbe helyezte át.  

Ez az év fordulópontot jelentett az intézmény életében, ugyanis a klasszikus értelembe vett 

gyógypedagógiai munka ekkor kezdődött el. Az O.M. Gyógypedagógiai Osztálya Berényi 

Ferenc főiskolai tanár hathatós segítségével ekkor határozta meg az intézmény szervezeti 

rendszerét. 
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Az 1964/65. tanévben elrendelt átszervezésig sokat javultak a személyi és tárgyi 

feltételek. Az oktató-nevelő munka pedig egyre színvonalasabb lett 

Az 1965/66. tanévtől kezdődően - minisztériumi intézkedések okán - a kőszegi 

Gyógypedagógiai Intézetbe csak debilis tanköteleseket lehetett felvenni. Ezért a Megyei Tanács 

Művelődési Osztálya úgy határozott, hogy a rumi Nevelő és Foglalkoztató Intézetet az 

imbecillisek intézményévé, Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonná szervezi át. 

Az intézmény jellegében is mélyreható szervezeti változás történt. A régi foglalkoztató 

tagozat fokozatosan megszűnt. A teljes átálláshoz három évre volt szükség. Az 1966/67. 

tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyvében ez áll: „Az intézet átszervezése ebben az esztendőben 

már teljes képet mutat. Növendék anyagunk 100 %-ban imbecillis gyermekekből tevődik össze. 

A foglalkoztató iskolák részére kiadott kísérleti tanterv és utasítás szerint végezzük 

munkánkat...” 

1972-től központi segítség tette lehetővé a nevelőotthonokban a nevelőtanárok munkába 

állítását. Ennek következtében a tanárok száma Rumban is megduplázódott, és növekedett a 

gondozónők száma is. Szoros kapcsolat alakult ki a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, 

így nem véletlen, hogy a tantestület 90 %-a már szakirányú végzettséggel rendelkezett a 80-as 

évek végén. Az 1994. évtől kezdődő megszorító intézkedések következtében fokozatosan 

csökkent a tantestület létszáma. A csoportoknál - kevés kivétellel - megszűnt az iskolaotthonos 

rendszer. Az évente csökkenő költségvetési keretösszegek ellenére színvonalas munka folyt 

továbbra is az iskola falai között. Az intézmény szépült, bővült - újonnan felépült 

lakásotthonokkal -, és számos rendezvény öregbítette hírnevét. (Sipos Kálmán) 

Nem túlzás azt állítani, hogy országosan ismert és elismert az intézményben folyó szakmai 

munka. Ez nagy öröm, de óriási felelősség is.  

Intézményünk több, mint 60 éves. Vas megyében az egyetlen ilyen jellegű elhelyezési 

lehetőség. Bárczi Gusztáv annak idején gyakran látogatott kastélyunkba. Értékelte az 

erőfeszítéseinket és hasznos tanácsokkal látta el az intézmény vezetőit, dolgozóit. Büszkék 

lehetünk arra a színvonalas munkára, amelynek eredményeként számos sikert tudhatunk 

magunkénak. Büszkék lehetünk, de elbizakodottak nem. A mai átalakuló világunkban mi is 

keressük a helyünket, ahogy a hozzánk hasonló intézmények is. A folyamatos megújulás 

nélkülözhetetlen, de kötelező megőrizni értékeinket is, hogy tudjunk miből erőt meríteni a 

további munkánkhoz. A társadalmi elvárásoknak megfelelően iskolánk folyamatosan alakítja, 

fejleszti arculatát, így a 2006. évtől integrált fejlesztő iskolai, valamint autista csoport is 

működik intézményünk falai között. 
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1.5. PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

1.5.1. HATÁLYBA LÉPÉSE, ELLENŐRZÉSE 

Jelen Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  

Bevezetése a 2017/18-es tanévtől történik. 

 

1.5.2. FELÜLVIZSGÁLATA 

Kötelező felülvizsgálata az esetleges jogszabályi változásokon kívül a bevezetését követő első 

tanév. 

 

1.5.3. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A Pedagógiai Program egy–egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- az iskola igazgatójánál (nyomtatott forma); 

- az intézményegység vezetőknél (elektronikus forma); 

- az iskola könyvtárában (elektronikus forma); 

- Rum – Kastély EGYMI honlapján (www.rumkastely.hu ). 

  

http://www.rumkastely.hu/
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2. ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

2.1. ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐMUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 

 

 Az intézmény 60 éves hagyományai, tapasztalatai és gyógypedagógiai 

eszközrendszerének felhasználásával teljesíti gyógypedagógiai feladatait. A megye egyetlen 

olyan intézménye, amely képes a nappali rendszerű oktatás lehetséges teljes időszakára a 

tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, súlyosan, halmozottan sérült 

gyermekek és fiatalok számára speciális oktatást, a fogyatékosságot figyelembe venni képes 

kollégiumi ellátást biztosítani. 

 Az intézmény működésében minden szinten érvényesülnek a gyógypedagógia általános 

alapelvei, a korrektív jelleg, a kompenzáló tevékenység és a habilitációs és rehabilitációs 

célkitűzés. 

 A korrektív jelleg jelenti a hibásan kialakult funkciók korrekcióját, a fogyatékosságból 

adódó primer, és a környezet által indukált következményes sérülések hatásának csökkentését. 

 A kompenzáló jelleg jelenti a működésképtelen funkciók pótlására, új funkciók,- a 

hiányzó ismeretek pótlására olyan új, vagy módosult- ismeretek megtanítását, aminek 

elsajátítására a gyermek sérült intellektusa mellett is képes.  

 Habilitációs és rehabilitációs jelleg azt jelenti, hogy az egész nevelési, oktatási rendszert 

átfogja, hosszú távú – nemcsak egy bizonyos időszakra vonatkozik, hanem a gyermekeknek az 

intézményben töltött életszakaszára kiterjed – folyamat, melynek végén a tanuló minél jobban 

képes legyen be, vagy visszailleszkedni a társadalomba, a mindennapi életbe. 

Az intézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók közül a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos, valamint autisztikus tünetekkel rendelkező, és halmozottan sérült tanulók számára 

a gyógypedagógia számára biztosított legkorszerűbb és legszakszerűbb eljárásokkal az 

állapotukhoz viszonyított optimális fejlesztést.  

Alapvető feladatunknak tekintjük a sajátos nevelési szükségletű, tanulásban illetve 

értelmileg akadályozott, autista, és halmozottan sérült tanulók fejlesztését, gondozását és 

felügyeletét. A tanulók heti ellátására kollégiumi-, napközi otthonos elhelyezést biztosítunk a 

szülők igényei szerint. 

Az intézményben történő nevelés, oktatás, felügyelet és gondozás alatt igyekszünk a 

gyermekek számára a személyiség fejlesztés és a komfortérzet biztosítása érdekében a legjobb 

feltételeket biztosítani. 
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Tanulóink értelmi képességeit és egyéb társuló sérüléseit figyelembe véve biztosítjuk 

számukra a speciális körülmények között a sikerélmény, valamint önmaguk hasznosságának, 

az emberi lét örömének megtapasztalását. 

 Az intézmény egyes részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat 

valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alábbiakban megfogalmazott alapvető 

stratégiai célok és feladatoknak alárendeltek, azoktól alapvetően nem térhetnek el. 

Az operatív célokat az egyes iskolatípusoknál fejtjük ki. 

 

2.2. ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ – OKTATÓMUNKA ÉRTÉKEI  

 

 A gyógypedagógiai nevelés és oktatás területén is érvényesülnek a társadalomban 

általánosan elfogadott értékek, ugyanakkor az egyes értékek súlya és hierarchiája módosulhat. 

Kiemelt értékként kezeljük intézményünkben az emberséget és a humanizmust, de szintén nagy 

jelentősége van az empátia (beleérzés) és a tolerancia (elfogadás) értékeinek. 

Fokozott jelentősége van intézményünkben az alapvető erkölcsi értékeknek, hiszen az értékek 

elfogadása és közvetítése speciális feladataink során kiemelt felelősséget ró ránk. 

A munka és a munkatevékenység kiemelten szerepel értékeink között, mert a 

rehabilitáció és a társadalmi beilleszkedés egyik legjelentősebb eszköze az értelmi sérült 

fiatalok között. 

Az esztétikum értékei a nevelés során konkrét tartalommal töltődnek meg, hiszen sérült 

fiataljaink társadalmi elfogadásához egyik kapu a környezetükkel, munkájukkal, saját 

személyükkel kapcsolatos igényességük kialakítása. 

A közösség és a közösséghez történő alkalmazkodás képessége a sérült ember élete 

során különös jelentőséggel bír, ugyanakkor tiszteletben tartjuk az egyedi személyiség értékeit 

is. Az individuum tisztelete, az egyéni bánásmód tanulóink esetében fokozottan fontos. 

Különösen fontos számunkra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulót, mint teljes embert 

nézzük, és megkeressük azokat a képességeit, amelyekben erős és képes a minél teljesebb 

értékű tevékenységre. Hinnünk kell, hogy minden embernek célja, feladata kell, hogy legyen a 

világban, s mi segíthetünk ennek megtalálásában, elérésében. 

Fentiekkel összhangban a legfontosabb érték számunkra a sajátos nevelési igényű tanuló 

gyermek és fiatal felnőtt tartósan biztosított komfortérzete, az öröm, a boldogság a 

megelégedettség érzetének igényes biztosítása, a biztonság érzetének megteremtése. 
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2.3. ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ – OKTATÓMUNKA CÉLJA, FELADATA  

 

 Az intézményben folyó nevelés stratégiai célja a tanulók sérüléséből adódó hátrányok 

optimális csökkentése, a sérült megismerési és tanulási funkciók korrekciója, a tanuló 

személyiségének fejlesztése. 

Tanulóink személyiségfejlődését jelentősen befolyásolja a kommunikáció, a beszéd 

fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a megváltozott tanulási 

folyamat, a figyelem ingadozása, az alacsony fokú terhelhetőség. Mindezek konkrétan 

megfigyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoznak ép kortársaikhoz viszonyítva. A 

nevelhetőség szempontjából nagyon eltérő egyéni adottságok miatt fejlesztésükben 

egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. 

 

Céljaink a nevelés - oktatás során 

- Egyéni képességeik figyelembevételével bővüljenek tanulóink ismeretei, kiemelten a 

NAT és a kerettanterv által meghatározott kompetencia területeken. 

- Bővüljenek a tanulók ismeretei a tantervi szabályozáson túl, a napi tevékenységekhez, 

a környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretek területén. 

- Egyéni képességeikhez mérten jussanak magasabb szintű ismeretekhez a tanulók a 

társadalmi integrációban, az alkalmazkodásban. 

- Alakuljon ki az egyéni adottság alapján elérhető lehető legmagasabb szintű 

önkiszolgálási készség, munkához való viszony. 

- Ismerjék meg a szabadidő eltöltésének hasznos módjait és szeressék meg azokat, 

lehetőségeik szerint illesszék be életvezetésükbe. 

- Tanulják meg és alkalmazzák a társadalmi érintkezés alapvető szabályait. 

- Vegyék ki részüket saját ellátásukban önmaguk és környezetük rendben tartásában, 

gondozásában, egyéni képességeiknek megfelelő mértékben. 

- Ismerjék meg önmagukat és igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban 

tartani, ápolni. 

- Ismerjék meg környezetüket, és kerüljék el a veszélyeket. 

- Tanulmányaik befejezése után, egyéni adottságaik és állapotuk figyelembevételével, a 

lehető legkisebb külső segítséget és gondozást igényeljék, illetve könnyítsék meg 

ápolójuk, gondozójuk feladatát. 

- Védett munkahelyen, állandó felügyelet, pedagógiai megsegítés mellett legyenek 

képesek egyszerű betanított munkát végezni. 
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- Legyenek képesek környezetükkel kulturált kommunikációra. Értsék a környezet 

fontosabb közléseit és jelzéseit, és tudjanak erre megfelelően reagálni. 

 

2.4. ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ – OKTATÓMUNKA ESZKÖZEI, 

ELJÁRÁSAI  

 

 A tanulók eredményes fejlesztése folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai 

segítségnyújtást igényel, együttműködve a szülői házzal. A nevelésnek elsődlegesen a 

kommunikációs és szocializációs képességek, a pszichés funkciók fejlesztését és a 

mozgásállapot javítását kell biztosítania. Mindezeket a gyógypedagógia eszközrendszerével 

kell elérni. Az eredményes tanítás-tanulás feltétele a jól átlátható, ösztönző tanulási folyamat, 

a cselekvésbe ágyazott kis lépésekben történő haladás, a nehézségek enyhítése, a gyakori 

ismétlés. 

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget 

is kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely törekszik képességeik maximumának elérésére. A 

gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók pozitív tulajdonságaira, érzelmi 

kötődéseik gazdagságára. A képességelőnyök folyamatos fejlesztésének, aktivizálásának 

valamennyi nevelési helyzetben érvényesülnie kell. 

 

 

A nevelés, oktatás során figyelembe kell venni: 

- Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos 

irányításra van szükség. A szenzorikus és mozgásos közlések befogadására 

fogékonyabbak a tanulók, ezért képi szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott 

ismeretszerzéssel eredményesebb a fejlesztés. 

- A tanulásukban és ismeretszerzésük tervezésénél számolni kell a rövid idejű 

odafordulással, alacsony motiváltsággal, tevékenységi kedvvel, a figyelemkoncentráció 

zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével.  

- A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a 

bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a 

sok – és eltérő helyzetekben végzett – gyakorlást. 

- A szociális képességek területén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés 

képességének zavara, kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem 



16 

 

hiánya, kommunikációs zavarok) korrekcióját a fejlesztés, nevelés során folyamatosan 

szem előtt kell tartani. 

- A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, helytelen szülői magatartás, a 

diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar stb.) 

esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. 

- Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. 

érzékszervek működési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentős mértékben 

befolyásolják az egész személyiség fejlődését. A pedagógiai folyamat során tág teret 

kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra. 

- A nagymértékű egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. 

Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési 

programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások, gyógytorna, logopédia, különféle terápiás hatású fejlesztő 

foglalkozások) oldható meg optimálisan. 

 

Eljárások a célok elérésére 

Differenciált csoportszervezés 

- Egyéni fejlesztés 

- Csoportmunka kiscsoportban 

- Differenciálás a feladatokban 

- Csoportbontás 

Fejlesztő foglalkozások 

- Ayres terápia 

- Logopédia 

- Állatasszisztált pedagógia (kutyás,- lovas fejlesztő foglalkozás, lehetőség szerint) 

- Művészeti foglalkozás (tánc- és dráma, színkottás zenei fejlesztés, képzőművészet, 

médiaismeret) 

- Sport 

 

Rehabilitációs eljárások 

- Gyógypedagógiai szakmai rehabilitáció 

- Rehabilitációs sportfoglalkozások 

- Művészeti foglalkozások 
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- Kulturális programok, intézményen kívüli szereplés 

- Rehabilitációs munkafoglalkozás 

- Kirándulások 

 

2.5. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG  

 

 A személyiség fejlesztése az értelmileg sérültek pedagógiájának szerves része. 

Megjelenik a mindennapok pedagógiai tevékenységében. A fogyatékos személyisége az 

elsődleges (az értelmi fogyatékosságot közvetlenül kiváltó) sérülést követő hatások, 

úgynevezett következményes (szekunder, tercier stb. sérülés) hatások miatt alapvetően sérül. A 

következményes sérülések hatása gyakran súlyosabb, a fogyatékos társadalmi beilleszkedését 

jobban akadályozza, mint az elsődleges (az értelmi képességre ható sérülés).  

 A pedagógiai hatásmechanizmusok gyógypedagógiai rendszerébe beépül a folyamatos 

személyiségfejlesztés. 

 A fogyatékos gyermek szocializációja nem megy végbe az éphez hasonló 

spontaneitással, azt tudatos fejlesztő, szükség esetén korrigáló eljárásokkal kell segíteni.  

 

Intézményünkben alkalmazott személyiségfejlesztő eljárások 

- Beszélgetés; 

- Játék; 

- Sport; 

- Drámajáték; 

- Fotózás, filmkésztés; 

- Tánc; 

- Ének-zene; 

- Képzőművészet; 

- Csoport és közösségi programok; 

- Személyes példamutatás. 

A személyiségfejlesztő eljárások az egyéb pedagógiai eljárások integráns részét képezik, és 

hatásaikat komplex módon, az egyéb eljárásokkal együtt fejtik ki. 

 

 

 



18 

 

2.6. TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

 

 A fejlesztő foglalkozások egyik kiemelt feladata a tehetség felismerése, további teendő 

a felismert tehetség gondozása. A különböző közösségi programok lehetőséget biztosítanak az 

elfogadásra, a tehetség megmutatására illetve jól szolgálják az integrációs törekvéseinket. 

Fontos feladatunknak tartjuk a lehetőségek felkutatását. 

 

2.7. FELZÁRKÓZTATÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG  

 

Az egyéni fejlesztéseket a tanulók közötti különbségek csökkentésére, egyéni sérülés 

specifikus terápiára lehet intézménytípusunkban felhasználni. Intézményünkben a 

rehabilitációs órák valamint a csoporton belüli tanórák keretében a tanulók egyéni 

képességeinek megfelelő feladatadással, differenciált foglalkoztatással, egyéni fejlesztéssel 

igyekszünk megvalósítani a tanulók felzárkóztatását. 

 

2.8. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

  

 Az értelmi sérült gyermekek és fiatalok számára különösen fontos szerepe van a 

közösségeknek. Mivel életvitele során kisebb-nagyobb mértékben szüksége lesz egyéni 

megsegítésre a fiatalnak, nagy valószínűséggel hosszabb, rövidebb ideig kénytelen lesz 

speciális közösségekben való életet élni. Ehhez nélkülözhetetlen a csoportszerep gyakorlása, az 

alkalmazkodás és az érdekérvényesítés képességeinek kialakulása. 

 Az intézményben az alapvető közösség a tanulócsoport közössége. Spontán baráti 

kapcsolatok következtében gyakran szerveződnek baráti csoportok is. 

 A közösség tudatos szervezésének egyik formája a diákönkormányzat. A 

diákönkormányzat az intézményben, speciális formában, és fokozott megsegítés mellett 

működik. A diákönkormányzat működését a SZMSZ és a Házirend szabályozza részletesen. 

 A közösségi nevelés mellett a tanulók családjával való kapcsolatát is erősítjük. A család 

pozitív nevelő hatását nem nélkülözhetjük munkánk során. A Találkozások projekt adta 

lehetőséget felhasználva előadássorozattal járulunk hozzá a fogyatékkal élő személyekről 

alkotott kép pozitív irányú kialakításához, valamint a társadalmi integrációjuk elősegítéséhez. 
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 A hagyományok ápolását, megőrzését segítő tevékenység: 

 Az intézményi hagyományok erősítik a közösség összetartását, segítik a pozitív 

hatásrendszerek működését. 

 Az intézményi ünnepségek rendjét, a szervező pedagógus nevét az éves munkatervben 

határozzuk meg. 

Rendszeresen megünnepelt állami ünnepeink: 

 Március 15. 

 Október 6. 

 Október 23. 

 Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja febr. 25. 

 Nemzeti Összetartozás Napja, június 4. 

 Rendszeres egyházi ünnepek: 

 Mikulás;  

 Karácsony ünnepe; 

 Húsvéti ünnepek, népszokások. 

 Néphagyomány alapján megtartott ünnepségek: 

 Farsang; 

 Nőnap; 

 Gyereknap; 

 Pedagógus nap; 

 Felkészülés anyák napjára. 

 Helyi hagyományok: 

 Intézményi túrák, kirándulások; 

 Két évenként „Csiga-túra”; 

 Váltó két évenként „Művészetek kis barátai”; 

 Sport versenyek; 

 Kulturális rendezvények, fesztiválok, tanulmányi versenyek; 

 Tavaszváró. 

Az intézmény hagyományai új elemekkel bővülhetnek, valamint az elavult szokások 

elhagyhatók. 
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2.9. SZOCIÁLIS – ÉS TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSSEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

 

Figyelembe vesszük a tanulók fejlődésbeli sajátosságait, tanulási jellemzőit és erősen 

behatárolt felnőttkori életpályájukat. 

Képességeik függvényében megismertetjük, elsajátíttatjuk és érjük el, hogy normakövetéssel 

alkalmazzák az emberi együttélés, a társas érintkezés alapvető szabályait. Kialakítjuk a köznapi 

helyzeteknek megfelelő magatartási szokásokat. Tevékenységeikben (játék, tanulás, munka), 

kapcsolataikban legyenek együttműködők, segítőkészek. 

 Célunk, hogy alakuljon helyes önismeretük, erősödjön önbizalmuk. Törekedjenek 

önmaguk ellátására, járuljanak hozzá elemi szükségleteik biztosításához. 

Szociális képességeik fejlesztésével lehetővé váljanak viselkedésük, magatartásuk irányítására, 

indulataik szabályozására. A lehetőségeiknek, fejlettségüknek és önállóságuknak megfelelően 

legyen igényük a szabadidő hasznos eltöltésére. Évente egy-egy alkalommal összintézményi 

szinten lehetőséget biztosítunk „kalandpark látogatására”. Ezzel nagymértékben elősegítjük a 

tanulóink mozgáskultúrájának fejlődését, valamint az önkéntes segítők bevonásával 

hozzájárulunk a társadalmi integráció fejlődéséhez is. 

A pedagógiai programban, intézményi munkatervben rögzített, illetve egyedi esetben előre 

nem tervezhető (pl. pályázaton nyert, támogatásként kapott, meghívásos rendezvény…) 

programra rendelhető különjáratos autóbusz, amennyiben erre forrás biztosított. A tanórán 

kívüli, külföldi és belföldi utazással járó programok szabályozása az SZMSZ alapján történik. 

A tanulmányi kirándulásokhoz elsősorban tömegközlekedési eszközök igénybevétele, indokolt 

esetben (tanulók súlyosabb sérülése esetén) intézményi kisbusz igénylése javasolt. 

A tananyag gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazása, a gyakorlati megtapasztalás 

(múzeumlátogatás, állatkert, vásárcsarnok, nemzeti parkok stb.) az intézmény összes tanulóját 

érinti, míg a főváros nevezetességeinek megismerésére – tanulmányi kirándulások keretein 

belül - a felsőbb csoportokban biztosítunk lehetőséget. 

Ezen célok elérését a tanítási órákon, a foglalkozásokon, iskolán kívüli tevékenységeken 

valósítjuk meg. Ez irányú törekvésünk átfogja egész pedagógiai munkánkat. 

 A „Találkozások” Projekt egy, a többségi iskolák fiataljait célzó tevékenység, melyet az 

intézmény Mozgás, művészetek, fejlesztő foglalkozások munkaközössége végez.  

Szerkezeti felépítése:  

1. kiállítás szervezése a tanulók munkáiból 

2. beszélgetés az osztályfőnöki órákon, illetve főiskolai konzultációkon 
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3. találkozás az értelmi sérültekkel 

4. diákok önkéntes csoportjainak bevonása az iskola életébe. 

 Az elfogadás, a tolerancia, az empátia, a segítőkészség kiépülése hosszú folyamat a 

társadalomban. Célunk a fogyatékosokkal szemben egy pozitív attitűd kialakítása, a „néha 

furcsa” viselkedésük kezelése, segítségadás módjának, mértékének kiválasztása; önmagukban 

a helyes értékrend kialakítása.  

 Az osztályfőnöki órák keretein belül két gyógypedagógus beszélget a gimnáziumok, a 

szakiskolák diákjaival, a szűkebb és tágabb környezetükben élő fogyatékos emberekről, 

elsősorban az értelmi fogyatékosokról. Elsődleges cél, hogy a többségi társadalom fiataljai 

bepillantást kapjanak az értelmi akadályozottak világába; megértsék viselkedésüket, ne 

forduljanak el tőlük, ismerjék fel, hogy mikor segítsenek és milyen mértékben segítsenek 

fogyatékos társaiknak.  

Ez a tevékenység a többségi társadalom integrációs képességének fejlesztését célozza. 

 

2.10. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

 

 Az intézmény sajátosságaiból adódóan a beilleszkedési és magatartási problémák 

kezelése is integráns része a gyógypedagógiai fejlesztő munkának. A beilleszkedési és 

magatartási zavarok, a személyiségfejlődés egyéb problémáival összhangban gyakran a 

következményes sérülések következtében alakulnak ki, de nem ritka az, hogy a negatív 

környezeti hatások következtében jönnek létre. Kezelésükre a személyiség fejlesztéséről szóló 

fejezetben említett eljárásokat használjuk fel. 

 Beilleszkedési és magatartási zavarok problematikájának megoldásába, ha arra 

lehetőség van, be kell vonni a családot is. A szülők együttműködésének hiánya esetén, ha 

működik a tanuló lakóhelyén, a gyermekjóléti szolgálatot, de más, együttműködésre kész 

társadalmi szervezetet is be lehet vonni.  

 

2.11. EGÉSZ NAPOS ISKOLA 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók eltérő testi, értelmi és pszichés fejlődése miatt 

terhelhetőségük behatárolt. Így a tanulási folyamat eredményessége érdekében előnyösebb a 

tanítási órák irányított foglalkozásokkal való váltakozása. Az egész napos iskola lehetőséget 

teremt a folyamatos gyógypedagógiai segítségnyújtásra. Ez elengedhetetlenül fontos a 

személyiségfejlesztés hatékonyságához. 
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Az egész napos iskola működése célszerűen összehangolja a gyermek foglalkoztatását. 

Rugalmasabb napirend alakítható ki, aminek következtében optimálisabbá válik a tanulók 

terhelése.  

 

2.12. MÁS MUNKASZERVEZÉSI FORMÁK  

 

Hagyományaink szerint folytatjuk azoknak a lehetőségeknek a felkutatását, ahol a 

készségfejlesztő speciális szakiskola tanulói munkavégzési lehetőséghez jutnak külső 

munkahelyeken. A Munkahelyi Gyakorlat Projekt keretein belül lehetőséget kapnak a tanulók 

a nyílt munkaerőpiacra való betekintésre, ezzel is erősítve integrációs törekvéseinket, a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket. 

 

2.13. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

 

A gyermek- és ifjúságvédelem tevékenységi rendszerét szintén az iskola koordinálja. A 

diákotthon szerepe elsősorban jelző szerep. A kollégium oldottabb légköre gyakran őszintébb 

megnyilatkozásokra sarkallja a gyerekeket, ahol esetleg olyan sérelmek is felszínre kerülnek, 

amik másutt rejtve maradnának. 

Fontos, hogy intézkedés mindig csak a gyermek érdekében történjen. Vigyázni kell arra, 

hogy ne veszítsük el a bizalmát a gyereknek. Az intézkedés diszkrét volta mellett nem 

elhanyagolható a megelőzés, mint szempont sem. 

Probléma észlelésekor a diákotthonban dolgozó konzultál az iskolai nevelővel, illetve 

az intézkedésért felelős dolgozóval, vagy vezetővel. A megtett intézkedésekről tájékoztatni kell 

a kezdeményező kollégiumi nevelőt is. 

 

2.13.1. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 

Tanítványaink szociális háttere eltérő képet mutat. Munkánk tervezésénél figyelembe kell 

vennünk a biztos anyagi háttérrel rendelkező családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb 

anyagi lehetőségekkel bíró, több gyermeket nevelő esetleg csonka családokét. 

A szociális hátrányok enyhítésére konkrét eszközök nem állnak rendelkezésünkre. A 

szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók esetében meg kell keresni a tanuló lakhelye 

szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot, javaslatot tenni a támogatásra. 
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Amennyiben az intézmény adományból, vagy más forrásból elosztható szociális segítség 

nyújtására alkalmas eszközökhöz jut, úgy a rászorultság elvét kell érvényesíteni. 

 

Céljai és feladatai 

- anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása; 

- tolerancia, segítőkészség kialakítása, praktikus ismeretek elsajátíttatása;  

- napi élethez szükséges készségek kialakítása; 

- egészséges életmódra nevelés. 

 

2.13.2. MENTÁLHIGIÉNIA ÉS LELKI EGÉSZSÉG 
 

Azon tevékenységek, amelyek tanulóink személyiségét fejlettebbé, alkalmasabbá teszik a 

kapcsolatrendszereinek kiépítésére meglévő képességeiktől behatároltan folyamatos 

segítségadással.  

- Pszichés zavarok, megbetegedések tüneteinek enyhítése; 

- magatartászavarok megelőzése, kezelése; 

- devianciák visszaszorítása; 

- önsegítő és érdekképviseleti csoportokkal való megismerkedés; 

- egymás támogatásának segítése. 

A tanulók ismerjék meg képességeik szerint az alapvető konfliktuskezelési módokat és 

irányítással alkalmazzák azokat. 

 

2.13.3. NEVELŐI - TEAM EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 
 

A tanulók harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele a nevelői-team szoros 

együttműködése.  

A nevelői-team tagjai: 

- csoportvezető gyógypedagógus; 

- csoportban tanító gyógypedagógus; 

- gyógypedagógiai asszisztens; 

- egészségügyi feladatokat ellátó ápoló személyzet; 

- gondozási feladatokat ellátó gyermekfelügyelő, dajka. 

Együttműködés formái: 

- folyamatos napi kapcsolattartás; 

- eseti megbeszélés; 
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- értekezletek (félévi, év végi). 

Mindez nélkülözhetetlen az eredményes nevelői munkához, a tanulók fejlődéséhez. 

 

2.13.4. MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK 
 

A pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális 

programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai és egyetemes értékek 

elsajátíttatására, miközben segítik tanulócsoportjuk fejlődését, az egyének és kultúrák közti 

különbségek megértését, s fejlesztik tanítványainkban az együttműködés, az elfogadás, a 

nyitottság képességét.  

Iskolánkban a fogyatékosság mértéke erősen behatárolja a multikulturális tartalmak mélységét. 

Ennek figyelembevételével szerveződnek programjaink. 

 

2.13.5. PÁLYAORIENTÁCIÓ  
 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának feladata a 

munka világáról képet nyújtani. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően 

segíteni kell pályájuk kiválasztását, és az ehhez kívánatos képességeket szükséges fejleszteni.  

Pályaorientációs törekvéseink már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ennek érdekében 

külső,- és kihelyezett munkahelyeken keresztül kaptunk lehetőséget munkavégzésre. Ezt az 

irányvonalat szeretnénk erősíteni a jövőben is. 

 

2.14. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 

Az egészségnevelés intézményünk pedagógiai rendszerébe szervesen beépült. Szakmai 

feldolgozása során érvényesülnek a speciális nevelési szükségletből adódó jellegzetességek. 

Jelentős eltérés, a „normál programoktól”, hogy a jelen iskolatípusban az egészségnevelés 

tantárgyi szintre lebontottan, tanórai keretben épül be a tananyagba. A szervezett szabadidős 

programok további lehetőséget biztosítanak a testedzésre. 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt feladat. 

Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének kiemelt 

szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. 
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2.15. KÖRNYEZETI NEVELÉS 

 

Célunk, hogy a tanulókban alakuljon ki az igény a természet- és környezetvédelemre, a 

környezettudatos magatartásra.  

Az intézmény olyan földrajzi környezetben helyezkedik el, amely környezetből adódik 

a természet megismerésének és megszeretésének képessége. Az intézményt körbevevő 8 ha-s 

park friss levegőjével, csendet, nyugalmat sugárzó légköre terápiás jelentőséggel bír. A 

hagyományosan megrendezésre kerülő „természetbarát nap” rendezvényünk megfelelő 

lehetőséget biztosít a természetvédelem fontosságára való figyelem felhívására. A szelektív 

hulladékgyűjtéssel, valamint a műanyagpalackok zsugorításával aktív részeseivé lesznek 

tanulóink a környezetük megóvásának. Az ökoiskolai program folyamatos szinten tartása és 

frissítése a tanulók képességeinek megfelelő tevékenységekkel történik. 

A madárbarát iskolai címnek megfelelően a madarak szokásos téli etetése, a környezet 

növényeinek gondozása kiemelkedő adottság a színvonalas környezeti nevelésre, ezek játékos 

formában történő megismertetése. A környezetünk alaposabb megismerésére, 

tapasztalatszerzésre, a környezeti viszonyokhoz történő alkalmazkodásra nyújt megfelelő 

lehetőséget tanévenként egy-egy csoport számára az erdei iskolai projekt, amennyiben erre 

lehetőség kínálkozik. 

 

2.16. SZÜLŐ – PEDAGÓGUS – TANULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI 

 

 Az intézmény használóinak együttműködése nélkülözhetetlen az eredményes 

munkavégzéshez. A szülők képviselete, az intézményfenntartó, és az intézmény 

együttműködését szolgáló szervezet az iskolaszék. Az iskolaszék az együttműködés fő 

koordinátora. 

 A szülők és a pedagógusok szinte napi kapcsolatban vannak a gyermek érdekében. Az 

intézmény speciális volta következtében a szülő gyakran keresi az intézményt. 

 Évente három alkalommal rendezünk szülői értekezletet. További lehetőségként 

szervezünk olyan programokat, amelyek tovább erősítik az iskola és a család kapcsolatát.  
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2.17. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ – NEVELŐMUNKA 

ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE  

 

 Az értelmi sérült tanulók teljesítménye egymástól biológiailag meghatározott okból 

lényegesen eltér. A nevelési-oktatási folyamat során a ráfordított munka minőségével és 

mennyiségével gyakran nem arányos az értelmi sérült tanuló tudásszintjének emelkedése. 

Intenzív pedagógiai tevékenység ellenére is, csak a dementálódás lassulását érhetjük el. Ennek 

alapján a „hozzáadott érték” mérése sem adhat reális képet a minőségi munkáról.  

 A folyamat ellenőrzés hagyományos módszere a tanítási órák látogatása. Ezzel az 

eszközzel korszerűen a szakmai munkaközösségek élhetnek, úgy hogy felváltva célirányosan 

látogatják egymás foglalkozásait, és megbeszélik tapasztalataikat. A tapasztalatok alapján 

minőségi értékelés születik, célkorrekcióra tesznek javaslatot. 

 A tanulók mérésére a szakmai munkaközösségek által kidolgozott egyedi intézményi 

mérőlapokat készítettünk. Felmérőlap praktikusan képezhető és fejleszthető értelmileg 

akadályozott gyermekek részére készült felmérőlapot tanév kezdéskor, az önkiszolgálás szint 

felmérését pedig minden második év végén töltjük ki. 

 Nem összehasonlító, de információt adó mérési rendszer a PAC, amelyet első 

évfolyamtól kezdődően kétévente végzünk el tanulóinkkal. 

  

2.17.1.TANULÓK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE LD.: HELYI TANTERV  
 

 A tanulók évfolyamba sorolására a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs 

Bizottság szakvéleményben hoz határozatot. A tapasztalatok alapján, a szülővel (gyámmal) 

egyetértésben a tanuló más csoportba való sorolására az osztályfőnök tesz javaslatot, és a 

nevelőtestület dönt. 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló fejlődése a követelmények 

meghatározásával nem szabályozható, a tanulók egyéni fejlődési üteme miatt a tanulók 

általában az évfolyam befejezése után magasabb évfolyamba lépnek. (Automatikus 

továbbhaladás) 

 Abban az esetben, ha a tanuló személyiségfejlődése érdekében az alacsonyabb 

évfolyamú csoportban jobban biztosított a tanuló fejlesztése, vagy a szülő kéri, hogy a tanuló 

megismételhesse az évfolyamot, úgy az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület döntése 

alapján, illetve a szülő kérésére a tanuló egyszer, vagy többször megismételheti az évfolyamot. 
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2.17.2. MAGATARTÁS 
 

A tanuló magatartását félévkor és a tanítási év végén numerikus-értékeléssel minősítjük. 

- Példás /5/ a minősítése az osztályban példát mutató, a felnőttekkel udvariasan, társaival 

kulturáltan viselkedő tanulónak.  

- Jó /4/ a minősítése a többnyire megfelelően és kulturáltan viselkedő tanulónak, aki 

általában önként, de néha felnőtt utasítására részt vesz a tevékenységekben.  

- Változó /3/ a minősítése annak a tanulónak, akinek viselkedése gyakran kívánnivalót 

hagy maga után, csak többszöri utasításra hajlandó tevékenykedni. Környezetére csak 

kevéssé ügyel. 

- Rossz /2/ a minősítése annak a tanulónak, aki a közösség szabályait nem tartja be. 

Utasításra sem hajlandó együttműködésre. Társainak és környezetének rendszeresen 

szándékosan kárt okoz. A gyermekközösség munkáját, pihenését, szórakozását 

rendszeresen zavarja. 

 

2.17.3. SZORGALOM 
 

A tanuló szorgalmát félévkor és a tanítási év végén numerikus-értékeléssel minősítjük. 

- Példás /5/ a szorgalma annak a tanulónak, akinek a munkavégzése jó, megbízható. A 

kapott feladatokat, esetleg önkéntes többletfeladatokat is elvégez. Képességeinek 

megfelelően igyekezettel vesz részt a munkában és a tanulásban.  

- Jó /4/ a szorgalma annak a tanulónak, akinek munkavégzése általában megbízható, a 

kapott feladatot többnyire elvégzi, utasításra mulasztását korrigálja. Képességeinek 

megfelelően többnyire jó teljesítményt ér el a munkában és a tanulásban. 

- Változó /3/ a szorgalma annak a tanulónak, aki munkáját csak állandó felszólításra 

hajlandó elvégezni. Felügyelet és ellenőrzés nélkül nem tevékenykedik. Képességeihez 

képest teljesítménye alacsony. 

- Hanyag /2/ a szorgalma annak a tanulónak, aki feladatait utasításra sem végzi el. 

Tevékenységekbe, hasznos munkába, tanulásba nem vonható be. Képességei volnának, 

de motiváció hiányában inkább a helytelen dolgok érdeklik, a közösség számára 

közömbös.  

 

Mind a magatartás, mind pedig a szorgalom értékelése során figyelemmel kell kísérni, és 

értékelni kell, ha a tanuló magatartása, vagy szorgalma pozitív irányban változik. Legfeljebb 

egy fokozattal magasabb értékelést kaphat a tartósan ilyen tendenciát mutató tanuló. 
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2.17.4. TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 
 

A tantárgyi követelmények a Helyi tantervben kerülnek megfogalmazásra. 

 

 

2.17.5. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSI FORMÁI 
 

A tanulók értékelése az automatikus továbbhaladás mellett is szükséges. A tanulók értékelése 

során osztályzatokat és szöveges értékelést egyaránt használunk. Szóbeli értékelést használunk 

a mindennapi pedagógiai tevékenység során. Alkalmazzuk továbbá a különféle szimbólumokat, 

(például: csillag, piros pont, szimbolikus ajándék kép, stb.) A tanulók teljesítményét átfogóan 

szöveges és numerikus értékeléssel minősítjük. Az értékelés szempontja, és viszonyítási alapja 

a helyi tantervünkben rögzített tantárgyi követelmények teljesítése.  

- Jeles /5/ a minősítése annak a tanulónak, aki a követelményeket maradéktalanul 

teljesítette.  

- Jó /4/ a minősítése annak a tanulónak, aki a követelmények túlnyomó többségét 

teljesítette.  

- Közepes /3/ a minősítése annak a tanulónak, aki a követelményeket csak részben 

teljesítette.  

- Elégséges /2/ a minősítése annak a tanulónak, aki a követelmények kisebb részét tudja 

teljesíteni.  

Csak szöveges személyre szabott értékelést kap az a tanuló, aki az adott tantárgyból nem képes 

a követelményeket teljesíteni, de a szocializációs érdeke az automatikus továbbhaladás 

alkalmazását kívánja. Az automatikus továbbhaladás biztosításának tényét, illetve a tanév 

megismétlésének indokát és tényét az értékelésben megjegyzésként fel kell vezetni. Az 

értékelés során kiemelten figyelembe kell venni a tanuló önmagához képest mutatott fejlődését 

is. 

 

2.17.6. VIZSGAREND 
 

A vizsgarend szabályozása a hatályos jogszabálynak megfelelően történik: 20/2012 (VIII. 31. 

EMMI rendelet) 24. bekezdés. 
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2.18. KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉS 

 

A közlekedésre nevelés a tanulók egyéni képességeihez igazodva a tanítási órákon 

valamint a napi pedagógiai gyakorlatban kerül megvalósításra. Az alapvető közlekedési 

ismeretek az egyes tantárgyak tananyagába épülnek be. 

 

2.19. TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATTÁ VÁLÁS 

MEGELŐZÉSI PROGRAMJA  

 

 Tanítványaink korlátozott mentális állapota sajátos feladatot ró számunkra az alkohol 

és drog-prevenciós munkában. Szakmai alapelv, hogy ne hívjuk fel tanulóink figyelmét ezekre 

az élvezeti cikkekre. Ezért nem felvilágosító előadásokkal (ami pontosan felhívná a tanulók 

figyelmét a drogokra) hanem fokozott figyelemmel, és egyéni, szükség-, és mentális képesség 

szerint differenciált nevelési hatásokkal előzzük meg az élvezeti cikkek használatát. 

 Óvatosan kell bánnunk ezeknek a területeknek az adekvát kezelésével, mert számos 

esetben, a nem megfelelően prezentált ismeretek, a tanulók sajátos intellektusából és 

személyiségéből adódóan, torzultan, vagy hibásan rögzülhetnek növendékeinkben. 

 Az ismeretek elsajátítása során csak a tanulók számára is érthető ismereteknek 

gyakorlati elsajátításra van lehetőség elsősorban. A konkrét, gyakorlatorientált és alaposan 

algoritmizált információátadás is csak differenciáltan, a tanulók egyéni sajátosságait 

figyelembe véve lehetséges ezen a területen. 

A társadalmi ismeretek tantárgy teljes ismeretanyaga átfogja azt az ismereti kört, ami ezen a 

területen nyújtható tanulóink számára. 

 

2.20. AZ ERŐSZAKMENTES KONFLIKTUSKEZELÉS PROGRAMJA  

 

A program alapvető funkciója a prevenció. A szociális készségek elsajátítása révén kell 

a fiataloknak megtanulniuk, hogy konstruktív és erőszakmentes módon kezeljék 

konfliktusaikat. 

Az erőszakmentes konfliktuskezelés azt jelenti, hogy olyan megoldást találjunk, 

amelyben mindkét résztvevő számára lehetőség nyílik szükségletei kielégítésére.  

Ennek feltételei:  

- önbecsülés és mások megbecsülése;  

- készség a meghallgatásra és megértésre;  

- beleérző képesség;  
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- önérvényesítés (anélkül, hogy másoknak ártanánk); 

- együttműködés a csoportban; 

- nyitottság és kritikai gondolkodás;  

- fantázia, kreativitás. 

 

2.21. KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK  

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti 

Alaptantervben megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, 

céljaiban illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési 

területekhez.  

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képességeihez mérten bekapcsolódik kommunikációs helyzetekbe, igényli 

gondolatainak, érzéseinek átadását, egyszerű utasításokat megért. Elsajátítja az anyanyelvi 

verbális vagy nem verbális kommunikáció alapelemeit, megismeri a beszéd 

kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját. Folyamatosan törekszik a formailag és 

tartalmilag helyes kommunikáció elsajátítására. Képes önállóan kapcsolatot teremteni és 

adekvát kommunikációban részt venni. Praktikus helyzetekben, a szükséges mennyiségű 

segítség mellett, alkalmazni tudja a különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai 

ismereteket.  

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló felismer elemi ok-okozati összefüggéseket, tevékenységekkel kísérve számlál, 

mennyiségeket összehasonlít. A mindennapi életben használt egyszerű mértékegységeket 

ismeri. Megismeri a pénz értékének és az árak összefüggésének alapjait. Egyéni igényekhez 

igazodó segítséggel tájékozódik térben és időben. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló segítséggel tájékozódik alapvető természeti jelenségekben és folyamatokban. 

Megismeri testének működését, együttműködik szervezetének megóvásában és 

egészségének fenntartásában. Ügyel környezetének védelmére, képes a természet 
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szépségeinek felismerésére. Minél önállóbban, adekvátan alkalmazza környezetének 

berendezéseit és eszközeit. 

 

Digitális kompetencia 

A tanuló megismeri az információs eszközök használatának lehetőségeit a 

kapcsolatteremtés, a megismerés és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló fokozatosan elsajátítja a környezetével való együttműködést, lehetőségéhez képest 

segítséget nyújt rászoruló embertársainak, családjának. Megismeri a különböző népek és 

csoportok szokásait, kultúráját. Megismeri állampolgári jogait és kötelezettségeit, 

megtanulja a helyes mértékű személyi segítség elfogadását. 

 

Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló a mindennapi életében megtanul egyszerű feladathelyzetekben célokat kitűzni, 

döntéseket hozni és kitartani az eredmény elérése érdekében. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes különböző művészeti élmények (zene, tánc, dramatikus előadás, irodalmi 

művek, képzőművészeti alkotások, film és fotó) befogadására. Különböző művészeti 

tevékenységekbe bevonható, kifejezi egyéni ízlését, igényét. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló az egyénileg eltérő mértékű tudáselsajátítási technikáknak megfelelően képes a 

képességeinek megfelelő mértékű támogatással új információkat megszerezni. 

Érdeklődéssel és kíváncsisággal fordul a világ felé, motivált a megismerésre. Elfogadja a 

változás és a változtatás szükségességét. 

 

2.22. PROJEKTTERVEZÉS   

 

A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati 

problémák megoldása köré csoportosítja. 
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„Meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek 

határozott eredménye van, erőforrásokon alapszik és időkeretek korlátozzák.” (Hobbs, Pete 

(2000.): Projektmenedzsment Scolar Kiadó, 8. o.) 

Projekttervezésnél figyelembe vesszük: 

- tanulók értelmi képességeit; 

- integrációs törekvést; 

- társadalmi igényt; 

- hagyományteremtést; 

- tanévhez kapcsolódó aktuális eseményeket. 

A projektek időtartama: 

- rövid távú; 

- hosszú távú; 

- folyamatos. 

Projektek megvalósítási formái: 

- helyi; 

- regionális; 

- országos; 

- nemzetközi. 

A projekt minden iskolai típusát (tantárgyi, műveltségterületi, erdei iskolai, szabadidős, 

szakköri) tervezzük és megvalósítjuk. 
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3. A FENNTARTÓ ÁLTAL FINANSZÍROZOTT TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEK AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI 

PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 2013. SZEPTEMBER 1-TŐL 

 
Ss

z. Támogatás tárgya A fenntartó által biztosított támogatás felhasználása Támogatás mértéke Megjegyzés 

1. Úszásoktatás 
Tanulók szállításának költsége, pályahasználat/belépő 

díja 

Az érettségit adó képzésben részt vevő 9. 

évfolyamos tanulók számára, 12 alkalommal 

Előzetes egyeztetés, utólagos 

elszámolás alapján. 

2. 
Tanulók tanév végi 

jutalmazása 
Jutalomkönyv, jutalomtárgy stb. 

Tanulónként 200,- Ft az október 1-i 

tanulólétszám alapján számolva 
 

3. Osztálykirándulás 
Pedagógusok útiköltsége, ügyeleti díja, egy 

múzeumbelépő díja pedagógusoknak 

Osztályonként évente egy alkalommal, egy 

napos osztálykirándulás, osztályonként két 

kísérő pedagógussal 

 

4. Erdei Iskola 
Hozzájárulás a tanulók részvételi költségéhez, 

pedagógusok útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége 

Résztvevő tanulónként 15.000,- Ft, a 

pedagógiai program alapján 
Előzetes egyeztetés 

5. 

Hagyományos 

rendezvények, 

programok 

Pl. projekthét, saját szervezésű versenyek, farsang, 

Mikulás, pályaorientációval, beiskolázással kapcsolatos 

rendezvények, diákönkormányzat rendezvényei 

Tanulónként 600,- Ft az október 1-i 

tanulólétszám alapján számolva. 

Pályaválasztási Kiállítás és 

Vásár költségei külön egyeztetve  

6. 
Tanulmányi 

versenyek  

Közlönyben meghirdetett tanulmányi és művészeti 

versenyek esetén tanulók utazási költségei, pedagógusok 

útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége (ha van) 

Szükség szerint, a továbbjutás függvényében 
Előzetes egyeztetés, utólagos 

elszámolás  

7. Sportversenyek 
Diákolimpiai versenyeken a tanulók útiköltsége, 

pedagógusok útiköltsége, szállásköltsége, ügyeleti díja 
Szükség szerint, a továbbjutás függvényében 

Előre egyeztetés, utólagos 

elszámolás 

8. 

EU-s és hazai 

projektekhez 

kapcsolódó 

kötelezettségek 

Támogatási szerződésben foglalt vállalások támogatása Megállapodás szerint Előzetes egyeztetés szerint 

9.  
Iskolai jubileumi 

rendezvény 
Terembérleti díj 25, 50, 75 stb. éves évforduló esetén A terembérlet összege 

Ha nincs a Tankerület más 

intézményében lehetőség, 

előzetes egyeztetés 
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10. 
Külföldi szakmai 

tanulmányutak 

Két tanítási nyelvű/nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó 

tanulmányutak pedagógus-költségei 

Kísérő pedagógusok útiköltsége, ügyeleti 

díja. 

Csak az alapító okirat szerint két 

tanítási nyelvű és a nemzetiségi 

oktatás esetén 
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4.VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: 

 

 

A Rum – Kastély EGYMI módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a közalkalmazotti 

tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16.§ (2) bekezdés b.) 

pontja alapján véleményezte. 

 

Szombathely, 2017.06.26.  

 ……………………………..……. 

 közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

A Rum – Kastély EGYMI módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT az intézményi tanács 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122.§ (9) bekezdése alapján véleményezte. 

 

Szombathely, 2017.06.26. 

 ……………………………. 

 intézményi tanács elnöke 

 

 

 

A Rum – Kastély EGYMI módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a diákönkormányzat 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése alapján véleményezte. 

 

Szombathely, 2017.06.26. 

 

 ……………………………. 

 diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

A Rum – Kastély EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nevelőtestület a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján elfogadta. 

 

Szombathely, 2017.06.26. 

 

 …………………………… 

 nevelőtestület képviseletében 

 

 

A Rum – Kastély EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom. 

 

Szombathely, 2017.06.26. 

 ………………………… 

 intézményvezető 
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Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Szombathelyi Tankerületi Központ Rum – Kastély 

EGYMI fenntartója/működtetője nevében a Pedagógiai Program megvalósításához az 1. számú 

mellékletben meghatározott többletkötelezettséget biztosítja, és a módosított Pedagógiai 

Program 2017. szeptember 1-jei érvénybelépéséhez egyetértését adja. 

 

Szombathely, 2017.06.26. 

 

 ………………………….. 

 tankerületi igazgató 

 

 

 


