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AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK 

Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

Az alapfokú képzés első szakaszának (alsó tagozat: 1–4. évfolyam) feladatai 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének 

lehetséges útja például az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás vagy az egyes évfolyamok 

követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő megjelölésének lehetősége. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1–4. évfolyamon a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között 

meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások 

alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen 

érzékleti tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott 

tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek 

megfelelően kell módosítani a pedagógiai folyamatot. Az iskolába lépéskor a tanulók átlagosan 

5-10 percet képesek koncentrálni, ezért a tanóra felépítésénél erre figyelemmel kell lenni. 

Várhatóan a 4. évfolyam végére sem tudnak egy teljes tanórát koncentráltan végigdolgozni. A 

tanulók iskolakészültsége eltérő, ezért a tanulási feladatok jellege, összetettsége és a 

megvalósításhoz szükséges idő különbözik. Az alsó tagozat 1. évfolyamán javasolt – a Nemzeti 

alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy 

tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. Érdemes élni az előkészítő szakasz 

meghosszabbításával is. A nagyobb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák 

eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási 

folyamatban, állandó aktivitásban, egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. 

A nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie. 

Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) feladatai 

Kiemelt feladat az alsó tagozat módszertanának további alkalmazása, hogy lehetővé váljon az 

alkalmazható tudás megszerzése. Fontos, hogy a tanulás iránti motiváció az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók esetében – megfelelő tanulási környezetben – hosszabb ideig megmarad, 

mint a többségi tanulóknál, így erre még felső tagozatban is lehet építeni. A felső tagozaton a 

tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra 

épül. Hangsúlyosabbá válik továbbá az önálló tanulási tevékenység. A tanulás-tanítás 



4  

folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően 

differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. Ezek a gondolkodásbeli 

szintkülönbségek egyéni fejlettségtől függően az értékelési területek és szintek (kognitív, 

affektív, pszichomotoros) megválasztását is befolyásolhatják. 

A harmadik nevelési-oktatási szakasz (9–12. évfolyam) feladatai 

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, 

alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása, a szociális 

képességek fejlesztése. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, 

egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az 

ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő 

belépéshez, helytálláshoz és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül 

szükségesek. A nyelvi kommunikáció fejlesztése hangsúlyos feladat, de nem várható el minden 

enyhe értelmi fogyatékos tanulótól az elvont fogalmi hálókat érintő értelmezési és alkalmazási 

képességek kialakulása. 

Tanulási és nevelési célok 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelési és tanulási célok megegyeznek a Nat-

ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan módosul. 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek – mint a 

munkavégzés alapvető feltételének – kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi 

beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a szabad mozgás, a 

sport és a rekreáció lehetőségeire. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

érdemes támogatást nyújtani a kortárskapcsolatok kialakításában. A konfliktusok 

megoldásához a pedagógus modellálása és a konfliktuskezelési technikák 

tanítása/begyakoroltatása is szükséges. A célok elérése érdekében fontos a tanulók 

családjával keresni az együttműködési lehetőségeket. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy 

jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben 

elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a 
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mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az 

önbizalom fejlesztése. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, később 

pedig hozzájárul a munkavállalás során szükséges együttműködési készségek 

fejlődéséhez. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a szükséges támogatással fokozatosan 

képessé válik a felelősségteljes döntések meghozatalára. 

 Médiatudatosságra nevelés 

A tanulók az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társadalmi 

érintkezést szolgáló információk megtalálására, értelmezésére, közvetítésére és 

alkotására. Ismerjék fel a hiteles, megbízható és fontos információkat. A pedagógus 

választékos kommunikációval segíti ezt a folyamatot, valamint fejleszti digitális 

kompetenciáit, és rendszeresen használ digitális eszközöket a nevelés-oktatás 

folyamatában, amelyeket a tanulók pszichológiai jellemzőinek megfelelően válogat és 

gyűjt össze. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció  

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését ellátó intézmények biztosítják azokat az 

információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni sajátosságainak megfelelően 

támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. Fontos az egyénre szabott 

motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az élményt adó tanulási szokások 

kialakítása. Az életkori sajátosságokhoz illeszkedve törekedni kell a tanulók saját 

tudásáról való reális ismeretek kialakítására, valamint a növekvő felelősségvállalásra a 

saját tanulásukért. Az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés fontos a társadalmi 

integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül 

képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható 

helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell hogy 

alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a 

történelmi múlthoz. Fontos felkészíteni a felnőttlét és a tágabb környezet közügyeinek 

megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. Az iskolai 

színtéren belül ajánlott lehetőséget adni a demokratikus jogok gyakorlására 

(diákönkormányzat). 
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 A fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend 

kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a 

következtetések közös levonása, az egyéni felelősség tudatosítása. A szorosan vett 

természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell hogy 

jelentkezzen. 

Kiemelt kompetenciaterületek 

A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai intézményekben 

megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. 

Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt 

kap az önálló életvezetés, a munka világába való beilleszkedés érdekében. 

Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal a tanulók 

használható tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

esetében is. Az írás, olvasás, számolás, a térben és időben való tájékozódás, valamint az IKT-

eszközök alapszintű használata lehetővé teszi, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes 

legyen önálló ismeretszerzésre. Fontos a tanuló pozitív viszonyulásának kialakítása a 

feladatokhoz és az élethelyzetekhez. Ezen feltételek megteremtése az egész nevelési 

folyamaton végighúzódik. 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 
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A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

Az idegen nyelvi kommunikáció mint kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a 

figyelem, az emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák 

meg. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos 

gyakorlásra, a játékos helyzetekben történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. 

Törekedni kell a digitális technológia kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú 

alkalmazására. 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. 

Fontos a mindennapi életet érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű 

következtetések levonásának és az erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív részvételre. A 

társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a tanulók 

gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű 

tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést, a 

felelős társadalmi részvételt. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK 

Oktatási, nevelési célok – részcélok, az elérés útjai 

A célok meghatározása 

Mint minden esetben, az értelmileg akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának célja is a 

minél önállóbb, harmonikus életvezetésű felnőtté válás. Általánosságban ez az egyéni 

képességek, adottságok maximális feltárását, aktiválását jelenti a lehető legjobb adaptáció és 

önállóság érdekében. Ennek alapja a gyengébb és/vagy sajátos rajzolatú kognitív képességek, 

a szociális és kommunikációs adottságok fejlesztése a korrekció és kompenzáció elvének 

figyelembevételével. Alapjaiban, elveiben nincs különbség a Nat-ban meghatározott főbb 

célkitűzésekben, de a megvalósulás mikéntjét, a konkrét lehetőségeket az egyéni képességek és 

az ezekhez igazodó differenciálás határozza meg. 

A tanulók adottságai miatt sajátos elemeket is tartalmaz az ehhez vezető út. Tanulóink várható 

életformája egész életen át valamilyen támogató közösségi szolgáltatáshoz kapcsolódik. Ahhoz, 

hogy ezeken a kereteken belül a lehető legönállóbb, az adott társadalmi berendezkedésben 

elfogadott normák szerinti teljes életet élhessenek, több szempontot is kiemelten kell 

kezelnünk. Az oktatás terén a megszerzett tudás várható hasznosulása, praktikus előnye, 

valamint a minél szélesebb körű tájékozódás, az azonos ismeretanyaghoz való hozzáférés joga 
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együttesen kell, hogy érvényesüljön. A nevelésben egyaránt fontos szempont a társadalmi 

konszenzuson alapuló normákhoz, írott és íratlan szabályokhoz való alkalmazkodás, a társas 

érintkezésekben az együttműködő, alkalmazkodni képes személyiség tulajdonságainak 

erősítése, valamint a tanuló saját életével kapcsolatos döntéseiben való aktív részvétel, az 

önrendelkezés, érdekérvényesítés képességének fejlesztése. 

A jellemző kognitív akadályok miatt külön kiemelt fejlesztési feladat az épp elsajátított 

ismeretek gyakorlati alkalmazása, változó feltételek közötti gyakorlása. 

A tanítás tervezése, így a megfelelő módszer, szemléltetőeszköz, fogalomhasználat stb. 

kiválasztása során egyszerre kell tekintettel lenni az egyes tanulók aktuális állapotára, azaz 

aktuális kognitív, szociális és emocionális fejlettségi szintjére, valamint a biológiai korára. 

(Részletesebben lásd 5.3 „Oktatási, nevelési alapelvek”) 

Oktatási és nevelési célok a Nat alapján, az értelmileg akadályozott tanulókra vonatkozó 

sajátosságok és ajánlások 

 Testi és lelki egészségre nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók fizikai-morfológiai 

adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános – Nat-ban 

megfogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi adottságokra, szükségletekre 

és lehetőségekre is tekintettel lenni. Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció 

elvének. Esetenként más szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, 

gyógytornász, szomatopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, 

családgondozó, védőnő) való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe az értelmileg akadályozott 

tanulók nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésével. Ugyanakkor 

adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. 

Tanulóinknál kiemelt feladat annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni saját 

érzelmeit, legyen tisztában saját erősségeivel és ismerje fel saját határait, 

bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes segítséget kérni és elfogadni, ehhez 

ismerje meg környezetében a segítő személyek körét, az érdekképviseleti szerveket. A 

szükségletalapú támogatás rendszerében képességeihez, adottságaihoz mérten optimális 

módon igazodjon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: a Nat 

által összefoglaltak konkrét helyzetekben, az értelmileg akadályozott tanuló saját 

életterére, napi kapcsolataira jellemző módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt 
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fontosságú a valószerűség, hitelesség, beláthatóság. Az egészséges öntudat fejlesztése 

mellett kiemelten fontos olyan szokásrendszer következetes jelenléte az iskolai nevelés 

során, amely interiorizálása (belső meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló 

részéről elősegíti a hétköznapokban való eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 Médiatudatosságra nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók kommunikációs 

adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyire 

elmaradnak a korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az 

írott nyelv használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, 

mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik 

a szokásos csatornák alkalmazása, mindenképp indokolt az augmentatív és alternatív 

kommunikáció lehetőségei közül az adott tanuló számára legmegfelelőbb kiválasztása 

és tanítása, így biztosítva a kommunikáció jelentőségének és lehetőségeinek 

megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is lehet. A médiumok, a 

különféle közösségi oldalak, információk megismertetése során kiemelten szükséges a 

felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélések, 

kihasználások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi 

akadályozottsággal gyakran együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció: Értelmileg akadályozott személyek esetében nem 

várható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a személyiség 

kibontakoztatása, a tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör 

megismerése és a tanuló támogatása az ebben való kiteljesedésben. Az eredményes 

tanulási stratégiák, a leghatékonyabb segítségnyújtási formák egyénre szabottan, 

differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént érintő döntésekbe mindig 

bevonják az értelmileg akadályozott személyt, belátható és érthető érveket, 

szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit rólunk nélkülünk” alapelvnek. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és 

természeti környezet megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat 

kialakulásának elősegítése. Az értelmileg akadályozott tanulók elsősorban saját 

élményeken keresztül, tapasztalás révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. 

A hazai – nem hazai, magyar – nem magyar kategóriákat többségük megtanulja 

értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, kultúrák felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet 

elemi megtapasztalása is elérhető. A nevelés egyik sarkalatos pontja az olyan szociális, 

kommunikációs, kognitív készségek fejlesztése, amelyek megkönnyítik és teljesebbé 
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teszik a szűkebb és tágabb személyes, közösségi és társadalmi környezetben való 

eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat, de 

túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel jogainak 

gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), változó 

társas-viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való 

alkalmazkodásban. 

A Nat alkalmazása a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését átfogó területek 

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

alaptantervben megfogalmazott értékekre, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. 

Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt 

fejlesztési területekhez. 

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat tanulási területeihez részben igazodva, de a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: 

Anyanyelv és kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, 

Természeti környezet, Művészetek, Informatika, Testi nevelés. 

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy 

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél önállóbban el tudják látni; 

b) a tanulók környezetükben képesek legyenek minél önállóbban és minél szélesebb 

körben tájékozódni; 

c) fejlődjenek a tanulók szociális és kommunikációs képességei, megfelelően tudják 

azokat használni; 

d) a tanulók ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek 

legyenek benne tevékenykedni, valamint azt alakítani is; 

e) a tanulók ismerjék önmagukat, értékeiket és erősségeiket, valamint határaikat. 

Mindezekben a tanulók céltudatosságra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott önállóságra 

tegyenek szert – tudjanak dönteni is. 
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Kulcskompetenciák fejlesztése 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. 

Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sikerességet is. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem 

elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét 

áthatja az alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen kompetenciák valamelyike 

nem vagy nehezen fejleszthető a szokásosnak tekinthető célkitűzések mentén (pl. verbális 

önkifejezés, szövegértő olvasás), az egyén képességeihez igazodó korrekciós-terápiás 

támogatásra van szükség (pl. kiemelten sok közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív 

kommunikáció). Ahol a speciális módszerek sem vezetnek eredményre, kompenzációt kell 

biztosítani (pl. alternatív kommunikáció, képes napirend, speciális markírozás, vagyis az egyén 

számára jól értelmezhető és követhető vizuális jelzések, piktogramok, iránymutatók, 

vezetőcsíkok elhelyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz – lásd még 2.1 „Nevelési és oktatási 

alapelvek”). Elengedhetetlen a korábban részletezett személyre szabott, egyéni felméréseken 

alapuló tanulási utak meghatározása és tágabb időkeretbe helyezése. 

A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen 

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva (v.ö. önállósági szintek, differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a 

motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek 

felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való 

eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb 

életvitel kialakítása. 

 

 



14  

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok értelmileg akadályozott tanuló esetében nem 

megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg 

akadályozott tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére (v.ö. 1. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló), az elemi kritikai érzék, 

óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani / ki kell alakítani a környezet iránti 

nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai összefüggések felismerése, az 

ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való hatékony előhívása és alkalmazása. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

valószínűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. 

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 
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szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a 

szokások kialakítása van inkább előtérben, de az értelmileg akadályozott tanulóknál is fontos, 

hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a 

tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, 

hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre 

a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez 

leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember 

számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle 

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési 

normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, 

amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 
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A SÚLYOS ÉS HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS TANULÓK 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

A kommunikáció és az interakció elve 

A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyos és halmozottan fogyatékos emberek 

egyik központi problémája. A fejlesztő nevelést-oktatást áthatja a kommunikatív megközelítés. 

A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A 

kommunikáció és az interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló 

közti távolságot. A világ jelenségeit, tárgyait, személyeit, eseményeit intenzív testi kontaktuson 

keresztül kell közvetíteni a tanulók felé. Az emberi és dologi világ feltárulása, a tanulás, a 

fogalomalkotás kezdeti lépései és a gondolkodás elemi műveletei csak az érzékelésen-

észlelésen keresztül, a testtel megragadott tárgyak, személyek és élethelyzetek közegében, a 

kommunikatív szituációkra építve lehetségesek. 

A nevelés-oktatás – személyes kapcsolatként értelmezett – folyamatában a gyógypedagógusnak 

a fogyatékos személy legegyszerűbb életműködéseiben, jelzéseiben is fel kell fedeznie a 

kommunikatív szándékot. Az interakció és a kommunikáció teszi lehetővé a kommunikatív 

viszony és a szociális kapcsolatok emberhez méltó alakulását, hozzájárul a csoportban történő 

nevelés megvalósításához, és segít a tanuláshoz szükséges motiváció kialakulásában és 

fenntartásában. 

A normalizáció és a participáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének az általánosan elfogadott és a Nemzeti 

alaptantervben is megfogalmazott nevelési elveken kell nyugodnia. 

A fejlesztő nevelés-oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 

számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető 

legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő és társadalmilag érvényes mintákat. 

Ezek: az emberi méltóság tiszteletben tartása; a napi, heti, éves ritmus kialakítása, tapasztalatok 

az egyes életszakaszokról; a szexualitás világába történő belépés előkészítése a felvilágosítás 

és a visszaélésekkel szembeni védekezés megismertetése útján. 

Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a 

képességekhez mért lehető legmagasabb szintű társadalmi beilleszkedést. Ehhez nem 

elsősorban a fogyatékos tanuló hiányzó képességeit kell pótolni, hanem az életkörülményeit 

szükséges úgy alakítani, hogy abban képességeinek maximumát nyújtva teljes emberi életet 
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élhessen, illetve részt vehessen a társadalom életében. A részvételt, beilleszkedést a fogyatékos 

személy életkora is befolyásolja. 

Ha a tanuló fejlődése során bebizonyosodik, hogy magasabb szintű követelmények teljesítésére 

is képes, kezdeményezni kell az értelmi állapotának megfelelő gyógypedagógiai nevelési-

oktatási intézményegységben történő iskoláztatását, vagy biztosítani kell számára az egyéni 

előrehaladású nevelés és oktatás lehetőségét (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

4. §. 41. pont). 

A komplexitás, a személyiség-központúság, a szükségletorientáltság és a rehabilitáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítő fejlesztő, 

támogató, valamint gondozó eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük. 

Komplex formában valósul meg a hagyományos értelemben vett oktatás, fejlesztés, nevelés, 

terápia, az ápolás és a gondozás. A pedagógiai tevékenység a személyiséget komplexen – 

minden megmaradt és akadályozott funkciót, a tanuló egyedi szükségleteit egyidejűleg 

figyelembe véve – közelíti meg. 

A sokoldalú, komplex fejlesztés, nevelés és oktatás megvalósításának alapfeltétele a 

szakemberek magas szintű felkészültsége és a teammunka (a szükséges egészségügyi, 

gyógypedagógiai, pszichológiai és más tudományterületekről eredő ismeretek szintetizálása, 

integrálása érdekében). 

A fejlesztés figyelembe veszi a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló élethelyzetét, a 

múltbeli tapasztalatokat, élményeket, a jelen állapotot és az érintettre váró jövőt: a múltra építve 

a jelenben a jövőre készít fel. Nem csupán az aktív fejlesztés és képzés számít nevelésnek, ide 

sorolhatók a részvétel, az átélés, a befogadás, az élmény pedagógiai hatásai is. 

A kooperáció és a tudatosság elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók a legtöbb tevékenységben külső segítségre 

szorulnak, a cselekvés hibátlan és/vagy teljes kivitelezéséhez szükségük van egy partnerre. A 

kooperáció – együttműködés – legjellemzőbb sajátossága, hogy a pedagógus és a tanuló 

közösen vesznek részt a tanulási folyamat eseményeiben, egy közösen kitűzött cél érdekében, 

cselekvésük tervezését és kivitelezését egymástól függően és egymáshoz viszonyítva 

koordinálják. 
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A kooperáció elve vonatkozik a fogyatékos tanulókkal foglalkozó valamennyi személy (szülők, 

pedagógusok, segítők, egyéb teamtagok stb.) folyamatos információ- és tapasztalatcseréjére, 

továbbá együttműködésére. 

A mindennapos tevékenységek során a fejlesztés alapját képező és az azt átfonó kommunikáció 

gyakorlása úgy eredményes, ha az elvárások következetesek és egységesek. Az egységes 

elvárások a tanulók számára könnyebben követhetők, és biztonságérzetüket is növeli. 

A differenciálás és az individualizáció elve 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tapasztalati és aktivitási lehetőségeik 

szempontjából heterogén csoportot alkotnak, ezért a nevelés-oktatás folyamán megfelelő 

differenciálásra van szükség. A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet: az érzékenységet 

fejezi ki az egyéni különbségek iránt; másrészt pedagógiai gyakorlat, amely a különbségekhez 

való illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. 

A differenciálás egyik formája az egyéni tanulás, az individualizálás. A tanulás-tanítás az 

egyéni gyógypedagógiai állapotfelmérés alapján, egyéni (individuális) tanulási terv – egyéni 

fejlesztési terv – szerint zajlik, amelyben egyénre szabott a célkitűzés, a didaktikai-metodikai 

elemek kiválasztása, a feladatok megvalósítása és az értékelés. 

A csoportban differenciáltan zajlik a feladatok gyakorlati megvalósítása. Lehetőséget kínálnak 

erre a kreatív, a zeneterápiás, a játékfoglalkozások, a közös étkezések, kirándulások, szabadidős 

és más programok, melyek során a tanulók olyan ismereteket szereznek, olyan képességeket és 

készségeket sajátítanak el, olyan élményekhez és tapasztalatokhoz jutnak, amelyeknek a 

szociális kapcsolatok fejlődésére is hatásuk van. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kiemelt tanulási és nevelési-oktatási feladatai 

és területei 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt feladatai és területei csak 

didaktikai szempontból választhatók el egymástól, a nevelés, oktatás folyamatában egymást 

áthatva, komplexen érvényesülnek. Az egyes fejlesztési területek céljainak meghatározása és a 

pedagógiai tevékenység feladatainak összegzése a konkrét nevelési-oktatási helyzetekben 

rugalmasan, a tanulók egyéni sajátosságainak, a fejlődés egyéni ütemének megfelelően alakul. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulásának és nevelésének kiemelt feladata, hogy 
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 a tanulók a szükségleteiknek és képességstruktúrájuknak megfelelő nevelésben, 

oktatásban és fejlesztésben részesüljenek; 

 a fejlesztés a megfelelő és szükséges tartalommal történjék, segítse a lehetőség szerinti 

legnagyobb önállóság elérését és a megfelelően kialakított támogató környezetben a 

tanuló képességeitől függően a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést; 

 az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra, 

és igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

 a fejlesztő nevelés-oktatás keretében, a közösségi nevelés mellett kiemelt hangsúlyt 

kapjon az egyéni fejlesztés, törekedve azonban a kortárskapcsolatok kihasználására a 

szocializációs folyamatban; 

 a fejlesztő terápiák programjai váljanak a rehabilitációs pedagógiai program tartalmi 

elemeivé. 

A fejlesztő nevelés-oktatás területei: 

 Kommunikáció (alapkompetenciák, a tanulás és a gondolkodás kompetenciái, 

kommunikációs és digitális kompetenciák, személyes és társas kompetenciák, 

társadalmi részvétel kompetenciái) 

 Mozgásnevelés (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas 

kompetenciák) 

 Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele. A 

dologi, az emberi és a természeti világ jelenségeinek megértése (alapkompetenciák, a 

tanulás és gondolkodás kompetenciái) 

 Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés. Az emberi lét esztétikai 

dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése 

(alapkompetenciák, kreatív alkotás és önkifejezés kompetenciái, munkavállalás 

kompetenciái) 

 Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, 

a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása (alapkompetenciák, társadalmi 

részvétel és felelősségvállalás kompetenciái, személyes és társas kompetenciák) 

 Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, a megfelelő 

támogató környezetben az egyéni képességszint figyelembevételével a lehető 

legmagasabb szintű önállóság és önellátás képességének elsajátítása (beleértve a 

részvétel különböző szintjeit), az emberiszükséglet-kielégítés kultúrájának 
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megismerése (alapkompetenciák, kommunikációs kompetenciák, személyes és társas 

kompetenciák, a tanulás kompetenciái). 

A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése-

oktatása során 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott tanulási és nevelési célok, kompetenciaterületek a 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy 

értelmezhetők, hogy azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges 

képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az 

alábbiakat szükséges figyelembe venni. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészség a személyes életminőség és jóllét egyik meghatározó eleme. A súlyos 

és halmozottan fogyatékos emberek életében a károsodások komplex együttese, valamint ezek 

pszichofizikai kihatásai alapvető módon befolyásolják az életvezetést és az életkilátásokat, 

hiszen a meglévő szükségletek kielégítésének eszköztára csak korlátozottan áll rendelkezésre. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának – különösen a fejlesztő nevelés-

oktatás kezdetén – központi feladata az alapszükségletek kielégítése, a jó testi és lelki közérzet 

megteremtése, amelynek minden eleme az iskolai nevelés-oktatás alapvető, pedagógiai 

jelentőséggel bíró feladata is. Magában foglalja az elemi szükségletek kielégítését (a fejlesztési 

folyamatba épített ápolási és gondozási tevékenységeket), a megfelelő testi és pszichés közérzet 

kialakulásának támogatását, az emberi alapszükségletek elismerését az élet minden területén. 

Hozzá tartozik az e szükségletek megélését és differenciált kielégítését szolgáló alapfeltételek 

megteremtése, kielégítésük kommunikatív, pedagógiai és terápiás elősegítése, az önállóságra 

és az egészséges életmódra nevelés feladatainak programba építése. 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi 

nevelés, családi életre nevelés 

Az énkép, az önismeret kialakulása és a környezet fokozatos megismerése 

A személyiség fejlődésének és kibontakozásának alapfeltétele, hogy a tanulókban 

kialakulhasson az identitástudat, önmagukat autonóm személyként, az emberi és dologi világ 

aktív résztvevőjeként tapasztalják meg. A személyes identitás elsőként a test megéléséhez, 

differenciált érzékeléséhez és észleléséhez, a saját személyiségnek a másiktól való 

elkülönítéséhez, önmaga egyedi, autonóm személyként való megtapasztalásához kötődik. Az 
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önazonosság kialakulásában mindezen túl meghatározó szerepet játszanak a személyes 

élmények és történések, amelyek az érintett személy egyedi élettörténetének alkotóelemeit 

adják. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében az identitás kialakulásának 

pszichofizikai feltételei jelentős mértékben korlátozottak lehetnek. Ezért a nevelés-oktatás 

kitüntetett és komplex feladata, hogy a tanulók pozitív tapasztalatokat szerezzenek saját 

testükről és legszűkebb környezetükről, valamint e kettő egymáshoz való viszonyáról. Meg kell 

tanulniuk elkülöníteni magukat más személyektől, s a testséma kiépítése révén meg kell 

tapasztalniuk testük és – ezzel párhuzamosan – személyiségük határait. Mivel a súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók számára a környezet eleinte a másik ember testi jelenléteként 

élhető meg, a tágabb emberi, dologi és kulturális jelenségekre tagolódó világ számukra 

fokozatosan válik megismerhetővé. Ezért a fejlesztő nevelés-oktatás során az egyes tartalmakat 

koncentrikusan, egymásra építve, egymásra vonatkoztatva és egymásból kifejtve kell tanítani 

úgy, hogy a tanulók a tágabb környezet megismerése során mindig saját közvetlen 

tapasztalataikra és a már korábban megismert szűkebb környezetre támaszkodhassanak. 

Lehetővé kell tenni számukra az eltérő szenzoros modalitások (látás, hallás, tapintás, ízlelés, 

szaglás) közötti összefüggések megtapasztalását, illetve az ugyanazon modalitások által 

közvetített eltérő tartalmak elkülönítését. Szükséges, hogy megtanulják felismerni az életük 

különböző színterein, eltérő időpontokban szerzett tapasztalataik közötti kapcsolatokat, az 

azonosságokat és különbözőségeket, valamint fontos, hogy megtapasztalhassák az események 

ok-okozati összefüggéseit. 

Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és felkészülés a felnőttlét 

szerepeire 

Az a tény, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók személyiségfejlődése jelentősen 

nehezített, és életük folyamán számos akadállyal kell megküzdeniük, nem változtat azon, hogy 

a növekedés és érés folyamatában megjelennek azok a szükségletek és igények, amelyek 

általában az egyes életszakaszok jellemzői. A tanulóknak a gyermek- és pubertáskort, az ifjú- 

és felnőttkort, végül az időskort jellemző tulajdonságok kibontakoztatásához segítségre van 

szükségük, hiszen számukra csak igen korlátozottan adottak a változó életszakaszokkal fellépő 

szükségletek és igények kielégítéséhez szükséges képességek. Az önállósodás, az autonóm 

döntéshozatal, a szociális kapcsolatok kiszélesedése, a párválasztás és a szexualitás világába 

való belépés a tanulók emberi jogai közé tartoznak. Mivel a kiszolgáltatottság mértéke nem 

értelmezhető az önrendelkezésre való képesség mutatójaként, a lehető legszélesebb körben – a 
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mindennapi élet helyzeteiben is – biztosítani kell a tanulók számára a választás és önálló 

döntéshozatal lehetőségét. 

Médiatudatosságra nevelés 

Az információs és kommunikációs technikák a súlyos és halmozottan fogyatékos személyek 

életében és életvezetésében egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A tanulóknak 

kommunikációjukban, a szabadidő eltöltése és a művelődés terén, valamint későbbi életük 

során egyaránt szükségük lehet különféle kommunikációs eszközökre, illetve modern 

informatikai és számítástechnikai eszközökre, amelyeknek különösen nagy jelentőségük van a 

beszédet kiegészítő vagy azt helyettesítő (úgynevezett alternatív és augmentatív) 

kommunikáció terén, a mindennapos helyzetekben való eligazodás, a személyi függetlenség és 

az egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóság biztosításában.  

Az AAK alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok 

(beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű 

alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében 

súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló 

kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési igényű 

tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a 

hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, 

tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek 

(kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre 

szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek 

tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, 

segédeszközt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata 

megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális 

fejlődés lehetőségeit. 

Különösen indokolt, hogy a nevelés, oktatás, fejlesztés során kellő súlyt kapjon – a 

megfelelőképpen akadálymentesített, azaz hozzáférhetővé tett – informatikai és 

számítástechnikai eszközök, illetve egyéb más egyénre szabott kommunikációt segítő eszközök 

megismerése, használata. 
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Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény) 

A fejlesztő nevelés-oktatásban egyénileg történik a képességek, szükségletek és igények 

felmérése, a fejlesztési folyamat megtervezése, megvalósítása és értékelése. A pedagógiai 

tevékenység kiindulási, vonatkoztatási, összehasonlítási és ellenőrzési pontját a súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanuló és az ő egyéni előrehaladása adja. A tanulókkal foglalkozó 

szakmai team minden félévben és tanév végén értékelést készít a tanuló haladásáról. Ez az 

értékelés lehetőséget nyújt arra, hogy a szakmai team egységbe foglalja tapasztalatait, 

kontrollálja önmaga munkáját és a pedagógiai tervet. Az értékelés tartalmazza a tanuló minden 

egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, javaslatokat tesz az újabb fejlesztési 

terv elkészítésére vagy a meglévő kiegészítésére, módosítására. A tanév végi értékelés egyben 

a tanuló bizonyítványaként is szolgál, melynek egyik példánya a haladási naplóhoz csatolandó, 

másik példányát a szülő kapja. 

 

AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei, az 

aktív tanulás támogatása 

a) Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás alapja a tanuló egyéni szükségleteinek 

megértése, figyelembe vétele. 

b) Az autizmus spektrumán komprehenzív, fejlődési-viselkedéses-oktatási és kognitív-

viselkedéses megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott alkalmazása 

szükséges. A minden fejlődési területre kiterjedő komprehenzív megközelítés ötvözi a 

fejlődési és viselkedéses megközelítést. A fejlődési megközelítés a gyermek által már 

elért, vagy kialakulóban lévő, elérhető fejlődési szint egyéni felmérését követően a 

következő fejlődési szintet célozza, míg a viselkedéses megközelítés a korszerű 

tanuláselméleten alapszik. A viselkedéses megközelítés alapja a viselkedés funkcionális 

analízise, mely a viselkedést pontosan leírja, részletesen elemzi, és feltárja annak okait, 

mozgatórugóit. E mellett a viselkedéses megközelítés viselkedéses tanítási technikák, 

eljárások alkalmazását is jelenti. Néhány példa a viselkedéses tanítási technikákra: 

láncolás, formázás, a viselkedések megerősítése, modellezés. A kognitív-viselkedéses 

megközelítésen alapuló módszerek adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat 

tanítanak. 
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c) A szokatlan viselkedések, tünetek enyhülhetnek vagy felerősödhetnek, a tanulási 

teljesítmények javulhatnak vagy romolhatnak attól függően, hogy az oktatási környezet 

egyénre szabott adaptálása milyen minőségben valósul meg. 

d) A tanuló sérülésspecifikus támogatása a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai 

élet minden színterén, valamennyi tanórai és tanórán kívüli helyzetben megvalósul, 

mivel a szociális interakciók, a kommunikáció értését és használatát kívánó helyzetek 

átszövik az iskolai életet. 

e) Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulót fogadó köznevelési intézmény valamennyi 

közösségét (munkatársak, szülői közösség, kortárs közösség) informálni kell az 

autizmussal kapcsolatos alaptényekről és a támogatás alapvető stratégiáiról. 

f) Az iskolai élet minden területére ki kell terjeszteni a támogatás alapvető stratégiáit, 

módszereit (pl. egyénre szabott motivációs rendszer, strukturált környezet, vizuális 

környezeti támpontok, zavaró környezeti ingerekkel szembeni védelem, a beszédet 

kiegészítő vagy helyettesítő augmentatív-alternatív kommunikációs eszközök, pl. írott, 

képes vagy tárgyi szimbólumok). 

g) Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében a tanuló nevelésében-oktatásában 

részt vevő valamennyi szakembernek tájékozottnak kell lennie annak tartalmáról. Az 

egyéni fejlesztési terv megvalósulását az autizmus spektrum pedagógiája szakirányt 

végzett gyógypedagógus koordinálja a tanuló és a szülők folyamatos bevonásával. 

h) A családdal való folyamatos együttműködés a sikeresség egyik alapfeltétele. Célja a 

család terheinek csökkentése, a kölcsönös információnyújtás, a módszerek otthoni és 

intézményi alkalmazása közötti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának 

elősegítése. 

i) Törekedni kell arra, hogy a tanuló pozitív tapasztalatokat szerezzen a közösségben való 

részvételről. Ennek érdekében alapelv a tanuló teljesítményének, erőfeszítésének 

értékelése, a rendszeres pozitív visszajelzések biztosítása. 

j) A nem vagy alig beszélő tanulók esetében biztosítani kell az egyénre szabott 

augmentatív-alternatív kommunikációs rendszer használatát. Az AAK alternatív 

kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési 

módok (beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől 

a nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd 
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hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós 

pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett 

a sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt 

a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a 

betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs 

eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Minden 

augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, térben és időben eltérő 

használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a kommunikációs 

hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. 

Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integráció, 

az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit. 

k) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori életminőség, a szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: 

ennek alapja a szociális-kommunikációs nehézségek, a viselkedésszervezés és a 

gondolkodás sérülésének speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő 

készségek fejlesztése. 

l) A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanultak egész életen át történő 

megfelelő alkalmazhatósága, különös tekintettel a következő területekre: önkiszolgálás 

és önellátás, spontán kommunikáció, tanulás, munkavégzés, szabadidő, társas 

kapcsolatok, közösségi élet, felnőttkorban funkcionális tantárgyi készségek (pl. 

pénzhasználat valódi élethelyzetben, menetrend elolvasása és értelmezése, az írás 

kommunikációs célú használata). 

m) A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében az információkat szűrni kell, mert a 

tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű 

információ és készség az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek számára nehéz 

tananyagot jelent. 

n) A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelés a fejlődési 

elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A 

fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és 

munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

o) Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása szükséges. 
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p) A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – 

külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 

általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, 

valamint a változatos problémamegoldási módszerek tanítása. 

q) A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, 

és e szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe illeszteni. 

r) A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, 

hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása 

kialakításához (az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt 

jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: 

minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó 

funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető 

viselkedések kezelése más, elfogadható viselkedések kialakításával a célok hierarchikus 

rendjében így alakul: 

 az ön- (esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 

 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

Speciális módszerek az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

a) A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a 

mért intelligenciaszint és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen 

képességprofil, valamint a tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a 

fejlődés erre alkalmas eszközzel való folyamatos követésével. 

b) A fejlesztésben, tanításban, a viselkedésproblémák megelőzésében és kezelésében 

alapvető a viselkedéses megközelítés és a kognitív viselkedésterápia módszereinek 

autizmusra adaptált alkalmazása. Iskoláskorban a többségi és a speciális oktatásban 

egyaránt hatékonyak a különböző viselkedéses stratégiák, mint pl. a láncolás, a 

modellnyújtás, a feladatanalízis módszere, a problémamegoldó stratégiák tanítása, 

promptolás, azaz megfelelő szintű segítő kulcsinger alkalmazása, szociális történetek, 

kortárs segítői programok és a videoalapú beavatkozási stratégiák. 
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c) Szükség van az egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. 

d) A strukturált környezet alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és 

ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a környező világot. A struktúra és a vizuális 

környezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat megjelenítő 

vizuális algoritmusok) elősegítik az autizmussal élő gyermekek, tanulók autonómiáját 

és önállóságát, csökkentik a tanulók függőségét más személyektől, valamint lehetővé 

teszik a tevékenységrepertoár bővülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, csökkentik a 

változásokkal szembeni ellenállást és szorongást. 

e) A szociális sérüléssel összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ 

átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól 

leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott instrukciók, folyamatábra, 

számítógépes oktatás stb.). 

f) A tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos 

tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

Tanulási környezet 

A tanulási környezet szervezési feltételei 

Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás különböző szervezési keretek közt valósulhat meg: 

a) Speciális osztályban, csoportban, egyéni és kiscsoportos formában. 

b) Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak 

alkalmazásával: 

ba) a tanuló teljes, funkcionális integrációban vesz részt, szükség esetén egyénre szabott 

segítséget kap; 

bb) a tanuló részleges integrációban vesz részt, a többségi iskolában autizmusspecifikus 

egység működik, a tanuló egyéni képességei és szükségletei szerint kapcsolódik be a 

tanórákba; 

bc) a tanuló speciális csoportba, osztályba jár, de rendszeresen különféle közösségi 

programokban vesz részt tipikusan fejlődő gyermekekkel (pl. tehetséggondozó 

programok, szakkörök, kirándulás, sport- és szabadidős tevékenységek); 
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bd) a tanuló fordított integrációban vesz részt, a speciális osztály, csoport rendszeresen 

fogad tipikusan fejlődő tanulókat különböző programok keretében (pl. szociális 

készségfejlesztő csoport, szakkör). 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció akkor indokolt, ha 

egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció szükségességének és lehetőségének 

megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek 

együttesen és perspektivikusan legyenek adottak: 

Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a tanuló 

részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól 

kompenzált, minimális viselkedésproblémák. 

a) A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros 

együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására. 

b) Az iskola részéről: 

ba) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens; 

bb) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv; 

bc) speciális eszközök, módszerek és környezet; 

bd) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal; 

be) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos 

támogatás; 

bf) szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a 

pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés 

irányának kijelölésében, követésében, a szakértői csoporttal való intenzív 

kapcsolattartás; 

bg) az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze 

magát. 

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, 

kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, 

fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a 

fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni 
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szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli 

beszámoló vagy fordítva). 

Speciális csoportsajátosságok bármely szervezési forma esetén: 

A szükséges pedagóguslétszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló 

szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától, 

gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés, a szakszerű integráció, illetve a súlyosan érintett 

tanulók minőségi ellátása csak megfelelő létszámú és képzettségű szakember jelenlétében 

biztosítható. Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az 

általános értelmi, önállósági, beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege 

szerint további csoportbontást tehetnek szükségessé. 

A tanulási környezet fizikai feltételei 

Az autizmussal élő tanulók esetében a szenzoros ingerfeldolgozás sajátosságai miatt szükség 

lehet az egyén számára kevésbé megterhelő helyekre a tanteremben és egyéb iskolai 

helyszíneken (pl. állandó, saját hely a tanteremben, pihenőhely, paraván, fülvédő elérhetősége). 

Megfontolandó az étkezés és a szünet egyénre szabott megszervezése azokban az esetekben, 

amikor a társas és fizikai környezet túlterhelheti a tanulót. 

A tanulóknak strukturált környezetre és személyre szabott vizuális környezeti támpontokra van 

szükségük, beleértve a szünetek és a szabadidő megszervezésének támogatását. 

Szintén számítani kell az iskolán kívüli helyszíneken, programokon való részvétel 

nehezítettségére, így ezekre a helyzetekre is ki kell terjeszteni a specifikus módszerek és 

eszközök alkalmazását, valamint fel kell készíteni a tanulót a várható körülményekre, a 

viselkedéssel és teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokra. 

A tanulási környezet társas feltételei 

A tanulási környezet meghatározó eleme a pedagógusok kommunikációjának stílusa és 

tartalma: 

a) Az autizmussal élő tanulók gyakran szó szerint értik a beszédet, ezért fontos, hogy a 

pedagógus pontosan és konkrétan fogalmazza meg közlendőit. 

b) Kerülni kell a kétértelmű, szarkasztikus, ironikus megfogalmazásokat. 

c) A szokásosnál több időt szükséges hagyni a hallottak feldolgozására, mert az autizmus 

esetében a verbális információ feldolgozása gyakran lassabb a szokásosnál. 
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d) Fontos, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók előzetes tájékoztatást 

kapjanak, ha változás következik be az órák sorrendjében, helyszínében, a tanár 

személyében, a tanulókkal szemben támasztott követelményekben, mert ez jelentősen 

csökkentheti a változások okozta stresszt, és elősegíti az alkalmazkodást és elfogadást. 

e) Fontos, hogy a pedagógus hangsúlyozza: természetesnek tekinti a gyermekek közötti 

eltéréseket viselkedésben, teljesítményben, és rámutasson az autizmussal élő tanulók 

erősségeire, pozitív tulajdonságaira. 

f) Az autizmussal élő tanulók szociális naivitásuk, szokatlan társas viselkedésük miatt 

fokozottan kitettek az iskolai bántalmazásnak. A bántalmazás megelőzésére különösen 

nagy figyelmet kell fordítani. 

g) Integrációban az autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagógus feladata 

az intézményi közösségek informálása és folyamatos támogatása, a kortárs segítők 

felkészítése és a kortársakkal való együttműködésben rejlő egyéb lehetőségek 

kiaknázása, a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés biztosítása, a családdal való 

folyamatos kapcsolattartás megszervezése, kooperációban a gyermek pedagógusaival. 

A Nat alkalmazása az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi 

sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani 

javaslatok. Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások 

elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést kívánó 

attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív stratégiákkal kell támogatni. 

A Nat nevelési céljai, tanulási területei esetükben is alkalmazhatók, a sérülés típusának 

megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt tanulási célok elérésére szükség esetén 

hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak 

hangsúlyosabban jelennek meg. A többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, a 

spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális 

rehabilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az 

autizmus súlyosságát, a szociális adaptáció szintjét, az intelligenciát és a nyelvi képességeket 

egyaránt figyelembe kell venni. 

Mivel az autizmus spektrumzavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi 

iskolák kerettantervét, valamint az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos 
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értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges 

autizmusra. 

Az adaptáció szükségessége a tanulási célokkal kapcsolatos elvárásokra is vonatkozik. Az 

autizmussal, valamint az autizmussal és intellektuális képességzavarral is diagnosztizált 

tanulóktól nem várható el az autizmusban nem érintett kortársakkal azonos teljesítmény.  

A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a tanulók 

speciális szükségletei szerint. Az egyes tanítási területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi 

tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális 

módszerek és eszközök használata szükséges. 

A tanulókat egyéni szükségleteiknek megfelelően mentesíteni kell a tananyagrészek vagy 

tantárgyak minősítése és értékelése alól. 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

Alapkompetenciák 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében az alapkompetenciák fejlesztésekor is 

igen nagy egyéni eltérésekkel kell számolni, nem csupán a tipikus kortársakhoz képest, hanem 

a célcsoporton belül is. 

Az alapkompetenciák megszerzése és megszilárdulása jellemzően tágabb időkeretben valósul 

meg, mint a tipikus kortársak esetében. Az alapkompetenciák fejlesztése is az egyéni 

felmérésen alapuló egyéni fejlesztési terv szerint történik. 

A beszéd, olvasás, írás, szövegalkotás, mennyiségekkel, számokkal, idővel kapcsolatos 

ismeretek elsajátítása gyakran mechanikus, ezért feltétlenül szükséges a megszerzett 

ismereteket valós élethelyzetekben alkalmazni. Az írott és beszélt nyelv funkcionális 

használatának elsajátítása kulcsfontosságú, annak spontán fejlődése nem elvárható. 

A szociális kommunikáció és a rugalmas gondolkodás minőségi sérülése akadályozza a nyelv 

és beszéd rugalmas, funkcionális használatát, az absztrakt szimbólumok rugalmas kezelését. A 

pozitív attitűd kialakításához sikerélményt nyújtó, egyénre szabott tanulási helyzetek 

kialakítása szükséges. 

A tanulás kompetenciái 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk a 

hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni 
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fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában 

számolni kell a gyenge vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret hiányával, 

töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra alapozni, hogy a tanuló 

mely ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő 

készségekre építhetünk. Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő 

nyelv és a szociális közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti 

támpontokkal. Az informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása ugyancsak elősegíti a 

fejlődést. 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően sajátíthatók 

el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett tanulók 

iskolai nevelése-oktatása során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az autizmus 

mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem vagy kortársaiknál jóval 

később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát. Az értelmi és 

nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás egyes feltételei: a 

tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének megértése. 

Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei, ezért 

szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására. A tanulás iránti pozitív attitűd 

gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, egyébként számolnunk kell az 

újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

Az iskolai fejlesztés szakaszai 

Az alapfokú képzés első szakaszának (alsó tagozat: 1–4. évfolyam) feladatai 

Óvoda–iskola átmenet 

Az átmenetek az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek, tanulók számára különösen 

nehezek, számukra a változások, újdonságok megértése, elfogadása jelentős stresszt jelent. Az 

óvodából az iskolába való átmenet gondos előkészítést és a folyamatban részt vevő valamennyi 

szereplő szoros együttműködését kívánja meg. A folyamat tervezését-szervezését az autizmus 

spektrum pedagógiájában képzett gyógypedagógus végzi. A szülők bevonása és aktív 

részvétele nagyban elősegíti a zökkenőmentes átmenetet. Az óvodai és iskolai élet közötti 

eltéréseket, a várható újdonságokat, a napi rutin megváltozását a szülők is segítenek megérteni 

és elfogadni. 
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Hasznos egyénre szabott vizuális segítséget készíteni, mely tartalmazza azoknak a 

személyeknek, tevékenységeknek, elvárásoknak, tárgyaknak a listáját (fotókkal, rajzokkal 

illusztrálva), melyek nem változnak a tanulók életében, és azokat a személyeket, 

körülményeket, elvárásokat, melyek újak lesznek. A szülőknek fontos szerepük van a fogadó 

intézmény pontos informálásában a gyermek egyéni szükségleteiről. 

Fontos, hogy az óvoda részletes tájékoztatást nyújtson az iskola számára a gyermekről a 

következő területeken: 

a) stressz megelőzésének és kezelésének stratégiái; 

b) szenzoros ingerekre adott reakció; 

c) szociális készségek, felnőttekkel és kortársakkal való együttműködés; 

d) érdeklődés és motiváció, tanulási stílus (beleértve az egyénre szabott jutalmazási 

rendszert); 

e) kommunikációértés és -használat (beleértve a használt AAK eszközt, ha van ilyen, és a 

használat módját); 

f) önkiszolgálás, önállóság (beleértve a szervezést-kivitelezést segítő vizuális stratégiákat, 

ha a gyermek használja azokat). 

Az iskolának meg kell ismernie a gyermek egyéni szükségleteit, és fel kell készülnie a gyermek 

fogadására. 

Amennyiben az intézmény még nem fogadott autizmus spektrumzavarral küzdő tanulót, 

szükséges a teljes iskolai közösség (fenntartó, kortársak, munkatársak, szülők) 

alapinformációkkal való ellátása. A gyermek egyéni szükségletei szerint adaptálni kell a fizikai 

környezetet és személyre szabottan biztosítani kell az autizmusspecifikus eszközök 

alkalmazását (pl. szenzoros védelem, napirend, egyénre szabott jutalmazási rendszer, 

kommunikációs eszköz). A gyermeket fogadó tanítókat segíteni kell az autizmusspecifikus 

szempontok megismerésében, alkalmazásában: a kommunikáció és beszédstílus adaptálása, 

vizuális stratégiák alkalmazása, stresszmegelőzés és -kezelés, a követelmények és feladatok 

egyéni differenciálása terén. 

Az 1–4. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai 

Az 1–4. évfolyam, mint nevelési-oktatási szakasz, az iskolába lépő gyermek természetes 

kíváncsiságára és tanulás iránti vágyára épít, mely az autizmus spektrumán jellemzően sérült, 
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ezért a célok és feladatok eléréséhez egyéni motivációs rendszer kialakítása szükséges. Egyes 

tanulóknál az automatizált alapkészségek eléréséhez tágabb időkeret biztosítása szükséges, pl. 

a sikeresen befejezett 1. évfolyam ismétlése. 

Korai diagnózis esetén az autizmusspecifikus fejlesztés első szakasza egybeeshet a korai 

fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába. 

Fő célja a habilitáció; a gyermek formális és informális felmérésének tapasztalataira alapozva 

egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. 

Ennek érdekében: 

 a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése; 

 az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása; 

 az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának 

megelőzése, illetve rendezése; 

 a fogyatékosságspecifikus vizuális információhordozókkal segített környezet 

kialakítása, valamint az eszközök használatának elsajátítása, adaptív viselkedési 

formák, szokások kialakítása. 

Fejlesztési területek: 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

 Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 

 Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

 Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív eszközzel 

történő kommunikáció alkalmazásának tanítása. 

 Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

 Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet) 

használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén. 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

 Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

c) Kognitív fejlesztés 

 Elemi ismeretek, fogalmak. 
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 Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

 Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

 Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és 

taneszközök célszerű használata). 

 Általánosítás képességének fejlesztése. 

 Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

 Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

 Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

 Viselkedésproblémák megelőzése. 

 Alternatív viselkedések kialakítása. 

Az alapfokú képzés második szakaszának (felső tagozat: 5–8. évfolyam) feladatai 

Átmenet az alsó és felső tagozat között 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet típusos nehézségekkel jár az autizmussal élő 

tanulók számára. Egyszerre több területen is megelőzni, kezelni szükséges a változások okozta 

stresszt: új tanárok kommunikációs stílusához és elvárásaihoz kell alkalmazkodni, új tantárgyak 

lépnek be, növekszik az önállósággal, szervezési készségekkel kapcsolatos követelmény. 

Felső tagozaton a tantárgyi tartalom elvontabb, egyre több, nehezebb, kevésbé lehetséges a 

tevékenységbe ágyazott, közvetlen tapasztalaton alapuló tanulás. 

Az autizmus spektrumán jellegzetesen gyengébb értő olvasás, a kommunikációs és nyelvi 

nehézségek és a grafomotoros gyengeség valamennyi belépő tantárgynál nehézséget okozhat. 

A változások okozta stressz kezelésének nehézsége mellett megjelenhet a másság felismerése, 

megélése, a kortársakhoz való kapcsolódás nehézségének fokozódása. 

Az átmenet támogatásának stratégiái: 

a) Az új tanárok felkészítése a tanuló fogadására. 

b) Kortárssegítő program működtetése. 

c) A tanuló felkészítése a változásokra a család bevonásával. 

d) Saját tanulási ütem és stílus jóváhagyása. 

e) Számítógép használatának engedélyezése kézírás helyett. 

f) Hosszabb időkeret biztosítása a feladatok megoldására. 

g) A tanulási feladatok strukturálása, pl. egyszerre egy probléma prezentálása. 
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h) A képességeket meghaladó feladatok kerülése, sikerélmény biztosítása. 

Az 5–8. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai 

Az adott nevelési-oktatási szakasz célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos 

aktivitásokban való minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli 

környezetben. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

 képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével; 

 egészségmegőrzés, szexuális nevelés; 

 a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, különös tekintettel a kortársakkal 

való kapcsolatteremtésre; 

 énkép, önismeret fejlesztése; 

 érzelmek megértésével és kifejezésével kapcsolatos tudás fejlesztése; 

 spontán, funkcionális kommunikáció kiterjesztése; 

 kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra; 

 a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek bővítése; 

 önellátás körének bővítése; 

 munkára nevelés megalapozása. 

A harmadik nevelési-oktatási szakasz (9–12. évfolyam) feladatai 

Átmenet az alap- és középfokú nevelés-oktatás között 

A középiskolába lépés jelentős stressz forrása lehet, mivel nagymértékben változik a 

mindennapi rutin, a szokásrend, az iskolába járás útvonala, az épület, a fizikai környezet. Új 

tantárgyak lépnek be, magasabb szintű elvárások jelennek meg az önállóság területén. 

Változnak a tanárok és a kortársak is. Ebben az életkori szakaszban megnő a kortársakkal való 

együttműködés, a kortárscsoporthoz való tartozás jelentősége, ami a nehézségek markáns 

területe az autizmusban érintett tanulók számára. 

Az átmenet támogatásának általános sémája: 

a) Információgyűjtés, -felmérés. 

b) Az átmenetben részt vevő team létrehozása (autizmussal élő fiatal, szülők, ellátó 

szakemberek, a fogadó hely közösségei). 
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c) A befogadó hely bevonása. 

d) A környezet adaptálásának megtervezése. 

e) A kulcsfontosságú, tanítandó készségek, viselkedések tanulása, általánosítása. 

f) Az átmenet folyamatának megtervezése és kivitelezése. 

g) Utánkövetés. 

 

Az átmenet támogatásának stratégiái a következők: 

a) Időben, legalább 1-2 évvel az intézményváltás előtt érdemes elkezdeni a tervezést, a 

továbbtanulási lehetőségek lehető legteljesebb feltárásával. 

b) A tervezés valamennyi partner bevonásával történjen, beleértve az autizmussal élő 

tanulót! 

c) Fontos a fogadó intézmény lehető legkorábbi bevonása, az intézményi közösségek 

felkészítése. 

d) A tervezés során a meglévő készségekre, erősségekre, preferenciákra érdemes 

építenünk, fontos elszakadni a deficitorientált szemlélettől. 

A középfokú képzés kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai 

Az autizmus spektrum sokszínűsége következtében a középfokú képzés valamennyi 

intézménytípusában jelen vannak autizmussal élő tanulók. 

Valamennyi intézménytípus esetében prioritást élvez a fiatalok pályaválasztásának 

előkészítése, támogatása, a felnőttkori önállóság és autonómia megalapozása. 

A speciális érdeklődési kör megfelelő támogatással a későbbi munkavállalás alapja lehet, ezért 

át kell gondolni, hogy az milyen szakmákhoz kapcsolódhat. 

A pályaválasztás szempontjából alapvető, hogy a tanuló tisztában legyen erősségeivel és 

nehézségeivel, vagyis a reálishoz közelítő énképpel, önismerettel rendelkezzen. 

Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A személyre szabott tanulás biztosítása, a tanuló fejlődését támogató multidiszciplináris team 

elérhetősége (szükség esetén gyermekpszichiáter, pszichológus, szociális szakember 

bevonása), az autizmusszempontú akadálymentesítés, az adaptált tananyag, a differenciált 

tanulásszervezési módok alkalmazása egyaránt szükséges az iskolai kudarc megelőzése és a 

tanuló fejlődésének biztosítása szempontjából. 
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Erősségek, tehetséggondozás 

Az autizmus területén a tehetséggondozás gyakran ugyanolyan fontos feladat, mint a 

fogyatékosságból fakadó nehézségek kompenzálása. Az autizmussal élő tanulók egyes 

esetekben olyan képességeket mutathatnak, melyek valóban kiemelkedők. Gyakrabban 

azonban csak az általános fejlődési elmaradáshoz képest jobbak a képességek valamely 

területen. A fejlesztési elvekben foglaltaknak megfelelően nem törekedhetünk a kiemelkedő 

képességek egyoldalú fejlesztésére, hiszen ezzel önmagában nem segítenénk elő a felnőttkori 

adaptációt. 

A pedagógusok általános feladata e téren sokrétű: meg kell próbálniuk a jó/kiemelkedő 

képességeket a későbbi sikeres adaptáció szolgálatába állítani, a speciális érdeklődést a 

gyermek, fiatal motiválására használni. Segíteniük kell abban is, hogy a családok megértsék az 

autizmus következményeként kialakult fejlődésmenet sajátosságait. Így érhető el, hogy a 

családok reális célokat tűzzenek ki a gyermek jövőjével kapcsolatban. Emellett fontos feladat 

a kiemelkedő képességek felismerése és gondozása. A tehetséggondozás folyamatában nagyon 

fontos meglátni a különlegest, a speciális adottságot a tehetséges gyermekben, bármilyen 

területen nyilvánul is az meg. Az egyénileg szervezett tehetséggondozással a kiemelkedő 

képességek fejleszthetők, és a felnőttkori munka, valamint az örömteli szabadidős 

tevékenységek alapjául szolgálhatnak. 

Fejlesztendő területek 

Szociális kommunikáció 

Az autizmus spektrumán érintett tanulóknál minden esetben, az intézményrendszer bármely 

típusában szükséges a szociális-kommunikációs készségek direkt módszerekkel történő, 

explicit tanítása és a társas megértés fejlesztése. A tanítás céljait, módszereit és 

eszközrendszerét az egyéni felmérések alapján kell meghatározni és a tanítás eredményét 

folyamatosan monitorozni szükséges. 

Önállóság és autonómia 

Az autizmusra jellemző nehézségek kompenzálása érdekében prioritást kap az önállóság 

kialakulásának támogatása az élet minden területén, szoros együttműködésben a családdal. Az 

önállóság eléréséhez egyrészt a megfelelő, egyénre szabott sérülésspecifikus eszközrendszer 

biztosítása szükséges (pl. egyénre szabott vizuális algoritmusok), másrészt megfelelő tanulási 

helyzeteket kell biztosítani a tanuló számára. 



39  

Adaptív viselkedés támogatása 

A tanulók számos olyan viselkedést, magatartásformát mutathatnak, melyet a környezet 

nemkívánatosnak minősít, tilt, esetleg csupán szociálisan furcsának tart. Ezen viselkedések 

között előfordulnak veszélyes, destruktív, agresszív vagy önkárosító megnyilvánulások, de ide 

sorolhatjuk a beilleszkedést nehezítő sztereotip viselkedéseket vagy a szélsőséges passzivitást 

is. A beilleszkedési nehézségeket eredményező viselkedések hátterében sokféle ok állhat. Ezek 

közül a leggyakoribbak: kommunikációs nehézségek, fokozott érzékenység bizonyos 

környezeti ingerekkel szemben, a szociális megértés hiánya, változások megértésével, 

elfogadásával kapcsolatos nehézségek stb. A pedagógusok feladata, hogy a családdal 

egyetértésben rangsorolják a nem kívánatos viselkedéseket súlyosság és fontosság 

szempontjából, majd megoldási stratégiát dolgozzanak ki. Szükség esetén a folyamatba 

bevonandó pszichológus és pszichiáter is. A beilleszkedési, magatartási nehézségek és azok 

okai rendkívül változatosak az autizmusban, ezért egyéni felmérés és egyénre szabott stratégiák 

alkalmazása szükséges. A beavatkozás tervezése mindig a nemkívánatos viselkedés pontos 

meghatározásán és konkrét tartalmú, pontos jegyzőkönyvezésén alapul. Az alkalmazott 

stratégiák alapja a viselkedés- és kognitív terápia. A sikeres beavatkozás egyik feltétele, hogy 

adott viselkedés kezelése során a környezet egységes reakciókat adjon. 

A leggyakrabban alkalmazott stratégiák: 

 Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák tanítása. 

 A problémás viselkedés megelőzése. 

 A kívánatos viselkedések pozitív megerősítése. 

 Új készség fejlesztése, megfelelő alternatív viselkedés tanítása. 

 Hatékony kommunikációs stratégiák kialakítása. 

 Kognitív-viselkedéses stratégiák (pl. képes, ill. írott forgatókönyvek a megfelelő 

viselkedés szervezéséhez). 

Értékelés, célok, tanulási eredmény 

A Nat-ban megjelölt célok elérésében az autizmus változatos spektrumának megfelelően igen 

nagy egyéni eltérések lehetnek. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulókra jellemző 

típusosan egyenetlen, ún. „csipkézett” képességprofil miatt egy tanulási területen belül is 

előfordulhatnak szélsőségesen eltérő teljesítmények. Az intuitív társas megértést és rugalmas 

gondolkodást kívánó célok elérése jóval hosszabb időt vehet igénybe a kortársakhoz képest, 

vagy módosítva érhetők el. 
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A tanulási eredmény értékelésénél elsősorban a tanuló önmagához mért fejlődését kell 

figyelembe venni, valamint azt, hogy a megszerzett tudást képes-e önállóan, rugalmasan, 

élethelyzetekben alkalmazni. 

A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál alapvetően 

módosul. A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, 

mérik a fejlesztés, nevelés-oktatás eredményességét, meghatározzák annak további irányát. 

Az érdemjegyekkel történő visszajelzés mellett javasolt egyénre szabott, szöveges fejlesztő 

értékelést alkalmazni. 

A tanulók elért teljesítménye ritkán tudatos törekvés eredménye. A teljesítmény sokszor a 

természetes érésnek, a jól szervezett környezetnek, a tudatosan és lépésről lépésre megtervezett 

pedagógiai beavatkozásnak, a jól működő motivációs bázisnak köszönhető. 

Autizmusspecifikus probléma, hogy az értékelés-minősítés közösségi megegyezésen alapuló, 

elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája a tanulók számára nem feltétlenül motiváló és 

információértékű. A konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés jól érthető, informatív, ezért 

az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az önértékelés, 

önkontroll kialakításában. 

A visszajelzés legyen pozitív tartalmú, továbbá fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy 

miként lehetne sikeresebb! Az értékelésnél és minősítésnél minden esetben az a legfontosabb 

szempont, hogy a tanuló önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes ismereteit 

alkalmazni a mindennapi életben. Ennek mérésére az informális pedagógiai felmérések 

különböző típusai szolgálnak. 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a magatartás 

és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, javasolt, hogy autizmus 

diagnózis esetén a tanulók kapjanak felmentést a minősítés alól. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének elvei (követelményei) 

A gyerekek mindenek felett álló érdekére hivatkozva kiinduló alapvetésünk: olyan elfogadó, 

harmonikus és odaforduló légkör megteremtése, minden korosztály számára adekvát módon, 

amelyben akkor is érzelmi biztonságban érzi magát a tanuló, ha az általa megítélt felkészülési 

szintje nem megfelelő vagy nem végzett el valami rábízott feladatot. Erre a nevelői attitűdre 

épül minden, a beszámoltatási és értékelési helyzethez fűződő elgondolásunk és gyakorlatunk 

is. Az ismeretek számonkérését és az értékelést egységben kezeljük, mivel a mindennapi 

gyakorlatban szorosan összekapcsolódnak, bár a két tevékenység tartalma és funkciója nem 

azonos. A számonkérés - értékelés tárgyát illetően alapelveinkkel és céljainkkal összhangban 

a hagyományos tantárgyi tartalmak mellett a kompetenciáké (képességek, attitűdök, 

tevékenységek) a primátus. Ennek érdekében – tekintve, hogy a gyógypedagógia területére 

nincsenek sem a tudásszint sem a képességekhez kidolgozott standard mérése – a szakmai 

munkaközösségek folyamatos feladata a kompetenciák fejlettségének méréséhez szükséges 

módszerek kidolgozása, meglévők adaptálása, a szakma széleskörű összefogásával. 

Helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelési módot alkalmazzuk minden bementnél, tehát a 

gyerekek áthelyezésénél, az iskolán belüli átcsoportosításnál és más hasonló iskolából való 

érkezésnél. Az első esetben kiindulásként a szakértői bizottság differenciált diagnózisában 

rögzített megállapításokat a fejlesztés irányára vonatkozó ajánlásokat vesszük alapul és 

egészítjük ki saját méréseinkkel. A nevelő tájékozódásának érdekében az előzetes tudás 

feltárása céljából is a diagnosztikus értékelés lehetőségével élünk, amikor egy újabb, nagyobb 

tartalmi egység tanításába kezdünk. Így a pedagógiai diagnózis egyben a tanulás 

hatékonyságának javítására is irányul. 

A tanulási-tanítási folyamat során a formáló, segítő, fejlesztő értékelés dominál, s itt az 

értékelés eszközeivel akarunk nevelni, formálni. Így a tanítás-tanulás menetében a tanuló 

oldott, tárgyszerű légkörben, ugyanakkor szisztematikusan szembesül saját produkcióival. Az 

ismeretek számonkérését is a gyerek fokozatosan fejlődő rendszerébe ágyazzuk be. A 

spontaneitástól a tudatos beszámolásig, oly módon építkezünk, hogy a folyamat közepén (már 

az alapozó szakaszra) kialakuljon a gyerekben az ismeretekről való számadás igénye. Ennél 

fogva a beszámoltatás tevékenységét a hozzá kapcsolódó értékeléssel együtt a helyes 

önismeret és reális énkép kialakításának szolgálatába állítjuk. 



42  

A beszámoltatás minden formájánál fontos megkülönböztetnünk a fejlődés aktuális – és a 

legközelebbi fejlődési zóna szintjét. Ez utóbbinál ugyanis a nevelői, vagy osztálytársi segítség 

számos módjának alkalmazásával fény derül arra, hogy az adott tanuló (csoport) mely 

ismeretei, tevékenységei, akciói találhatók az érlelődési szférában, s így a legközelebbi 

fejlődési zónából milyen erőfeszítések (lépések beiktatásával) árán érik el fejlődés aktuális 

szintjét. 

Az ismeretekről való beszámoltatás és az értékelési mód megfeleltetésének elvei: 

 Csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk. 

 Csak azon a szinten, ahogy megtanítottuk és gyakoroltuk. 

 Mindezt a tanulók egyéni képességeire tekintettel differenciáltan tesszük.  

A fenti elvek betartása a neveltségi szintre vonatkozó mindennapi reakcióinkra, attitűdjeinkre 

még inkább érvényes. 

A neveltségi szint megítélésével kapcsolatos elveink: 

A fogyatékos tanulók társadalmi boldogulását legtöbbször – az értelmi képességeken túl – az 

ún. extraintellektuális funkciók is befolyásolják, amelyekkel az egyén kompenzálja az 

intellektuális deficitet. E funkción a közösségbe illeszkedést elősegítő vivőfunkciókat értjük: 

 a feladatokhoz, 

 szabályokhoz való alkalmazkodás, 

 az egyszerű helyzetek felismerésének és verbális síkon való megoldásának képességét. 

 

A számonkérés formái, a beszámoltatások rendje és korlátai 

A hagyományos beszámoltatási formák: 

 Szóbeli: 

o Kérdésekre adott válaszok (egyénenként és frontálisan egyaránt). 

o Beszélgetés (vita). 

o A gyerekek egymás számára megfogalmazott kérései és válaszai. 

o Felelet, különböző segítséggel (vázlathasználattal, hívóképek, tárgyak és egy-két 

érzékszervre való egyidejű hatásával). 
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o Önálló felet. 

 Írásbeli 

o Röpdolgozat (kérdésre adott válaszokkal, feladatlapos megoldásokkal, önálló 

esszészerű előadásmódban, rajz segítségével). 

o Tematikus felmérés egy adott téma rendszerezése után feladatlappal vagy az írásbeli 

beszámoltatási módok kombinációival. 

o Naplóvezetés (nem csak az olvasónaplóról van szó). 

o Félévi, év végi „nagydolgozat”. 

 

 Technikai tevékenységhez kötött 

o A vizuális ábrázolás különböző technikái. 

o Dekorációs technikák. 

o Különböző munkatevékenységek. 

o A fentiekhez kapcsolódó írásbeli és szóbeli magyarázatok. 

 

Az írásbeli beszámoltatás elvei: 

 A klasszikus értelemben vett dolgozat írását értékelés szempontjából egyik pedagógiai 

szakaszban sem tartjuk célravezetőnek, ám egyéb funkcióira való tekintettel a felső 

tagozaton és a középfokú nevelés-oktatás, valamint a szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakasz bármely évfolyamán szabadon dönthet a nevelő. 

 Egy tanítási napon csak egy felmérő iratható. 

 Értékelés alapjául az írásbeli beszámoltatás bármilyen formájának alkalmazása csak a 

gyerekek által ismert, jól bevált, és gyakorolt módon történhet. Különösen vonatkozik ez 

a feladatlapos megoldások egyes feladattípusainak szerkezetére és formájára. 

 Írásbeli beszámoltatásnál az egyéni képességeket minden esetben figyelembe vesszük.  

 

 A hagyományostól eltérő, innovatív töltetű tanulásszervezési keretekben szerzett és 

gyakorolt ismeretek, tevékenységek, készségek értékelésekor elengedhetetlen: 

o tévedés szabadságának jelenléte és tudatosítása, 
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o a játék biztosítása (rendszerint keretben),  

o a döntések indoklásának értékelése. 

 

A tanulók terhelhetőségének figyelembe vétele a  

 velük szemben támasztott iskolai és szülői elvárások hatása, 

 a tanórai és az órán kívüli foglalkozások összessége és azok jellege, 

 az iskolai számonkérés rendszere, 

 az iskolán kívüli felkészülési elvárások,  

 és az egyedi adottságok alapján történik. 

 

A tanulói felkészüléshez szükséges feladatadás elvei: 

 A házi feladatok adásánál is érvényesüljön a differenciálás, az egyénre szabott 

feladatadás elve. 

 A délutáni foglalkozások rendszerében épp úgy, mint a délelőttiben helyet kell kapjon 

a tanulási technikák tudatos egymásra építésével a tanulás tanítása. 

 A felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok döntő többsége az ismeretek 

gyakorlását, alkalmazását szolgálja, és csak a fejlesztő szakaszban irányul esetenként 

új ismeretek szerzésére. 

 Ezen együttlétek zömében oldottabbak kell legyenek a délelőtti foglalkozásoknál, de a 

fokozatosság elve alapján egyre bővüljön a feladattudat kialakítására irányuló, 

koncentrációt megkövetelő, csendes, önálló tevékenység ideje. 

 Hétvégére és a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk csak a tanuló vagy 

szülő kérésére. Annál inkább a környezethez igazodó megfigyelést, gyűjtést, 

kérdezgetést, kevés memoritert, s a szülőket, rokonokat is valamiképpen bevonó 

egyszerű tevékenységet.  

A tanulók előmenetelének értékelési rendszere 

A teljesítmények minősítéséhez fűződő elveink 

 A félévi és év végi értékelés nem minősít, hanem fejlődési állapotról számol be. 
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 Dominál a differenciálás szemlélete. Fontos, hogy a gyerek számba tudja venni, hogy 

előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött. Ez énképét és önismeretét is 

fejleszti. 

 Az értékelésben jelenjen meg az is, hogy a gyerek saját lehetőségét mennyire használta 

ki.  

 A tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként ezek a szóbeli (írásbeli) információk, 

instrukciók konkrét, egyénre szabott javaslataival jelöljék meg a továbblépés útját és 

módját. Nyelvi megformálásában alkalmazkodjon gyerekeink beszűkült nyelvi 

kódjához és mind a tanuló, mind a szülő számára legyen közérthető. Tudatosan 

törekedjen ezzel is az értékelés elidegenítő hatásának csökkentésére.  

 Pedagógiai értékelésünk elsősorban fejlesztő jellegű, nem korlátozódik az 

osztályozásra. Az osztályozást csupán az értékelés egy módjának tekintjük.  

 A pedagógiai értékelés lényege a követelményekhez, teljesítményekhez, társakhoz és 

önmaga előző állapotához való viszonyítás. 

 Az értékelés informál a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről, de egyben 

folyamatnak is tekintjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célokban 

megfogalmazott feladatok és az aktuális állapot között.  

 

Az értékelés sokfélesége számos kifejezési módra ad lehetőséget:  

 metakommunikációs jelzésekkel, 

 szóbeli vagy írásbeli véleménnyel, 

 pontozással, 

 szimbólumokkal, 

 tárgyakkal, 

 osztályzattal, 

 szociális technikákkal, 

 a felsoroltak kombinációival. 

 

Az értékelés eszközrendszerének bővítése érdekében feladatunk: 

 Az értékelési tevékenységünk eszköztárának tudatos feltárása, oly módon, hogy az 

megfeleljen a gyerekek sokféleségének és egyéni adottságainak (egyéni érési ütem). 



46  

 A motiváló célú és erejű értékelés. 

 Az évközi, órai minősítéskor olyan módszerek használata, melyek segítségével több tanuló 

nyerhet egyszerre megerősítést. 

 A pozitív töltetű értékelés ösztönző hatása érdekében a differenciált, pedagógiailag és 

pszichológiailag helyesen adagolt, az elismerő-buzdító értékelés használata, amelynek 

legfontosabb következménye a gyerek önértékelő képességének kialakulása. 

 Tanári, nevelői hitelességgel érvényes, valid értékelés (csak azt értékelem, amit alaposan 

átadtam a tanítványaimnak és azon a szinten is). 

 

A tanulói teljesítmények minősítésének formái és rendje 

A tanulói teljesítmények minősítése az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam félévekor írásban 

rögzített szöveges formában történik, amelyet a korábban vázolt nevelő-szülő 

kapcsolatrendszerben szóbeli formában megerősítünk. 

A szöveges minősítés kiindulópontját az alábbi értékelő kifejezések szolgáltatják: 

 Kiválóan megfelelt, 

 Jól megfelelt, 

 Megfelelt 

 Felzárkóztatásra szorul 

 

A 2. évfolyamban tanév végén megjelenik az 5 fokozatú osztályozás, mind a közismereti, mind 

a készségtárgyak területén. 

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 

 elégséges (2) 

 elégtelen (1) 

A komplex magatartási és személyiségfejlesztő programunk és a tapasztalatok alapján 

kiegészítendő szempontsor az alsó tagozat tanulóinak értékeléséhez: 

 Érzelmi életének jellemzői 
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o érzelmi élete, 

o iskolai munkához való viszonya, 

o pedagógusaihoz való viszonya, 

o fegyelmezettsége, 

o konfliktus-megoldási képessége. 

 

 Társas kapcsolatainak jellemzői 

o társas kapcsolatainak köre, 

o kapcsolatteremtő képessége, 

o együttműködési képessége a csoportban, 

o másokra való odafigyelési képessége, 

o csoportnormák elfogadásának szintje. 

 

 A tanulást befolyásoló tényezők fejlettségének megfigyelése, értékelése 

o figyelem, 

o észlelés, 

o megfigyelőképesség (tartóssága, terjedelme), 

o emlékezet (bevésés, megtartás, felidézés), 

o mozgási emlékezet fejlettsége, 

o vizuális emlékezet fejlettsége, 

o verbális emlékezet fejlettsége, 

o testséma, térorientáció, 

o gondolkodás, 

o összefüggések felismerése, alkalmazása, 

o önálló probléma-megoldási képességének fejlettsége. 

 

 

 Tanulási technikák fejlettségének, szintjeinek értékelése 

o feladatmegoldásban nyújtott segítség igénylése, 

o munkatempó, 

o taneszközök és segédeszközök használata, 
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o önellenőrzés. 

 

 Kommunikációs és olvasási képességek értékelése 

o beszédkésztetés, 

o szókincs, 

o betűfelismerés, 

o összeolvasás folyamatossága, pontossága, 

o az olvasottak megértése. 

 

 Írás, íráskészség értékelése 

o finommozgások, 

o írás (betűelemek, betűk) grafikai kivitelezése, 

o a tanult betűk kapcsolása, 

o másolás, 

o tollbamondás utáni írás. 

 

 Számolási és matematikai képességek értékelése 

o szám- és mennyiségfogalom, 

o műveletek megértése, alkalmazása, 

o logikai feladatok megoldása, 

o geometriai feladatok, 

o környezetében való tájékozódás. 

 

 Művészeti és mozgásos tevékenységek értékelése 

o színezés, festés, rajzolás, 

o formázás (agyagozás), 

o művészeti alkotások (zene, képzőművészet) iránti nyitottsága, 

o eszközök használata (olló, ragasztó, ecset, stb.), 

o mozgások térbelisége, 

o mozgások tempója, 
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o mozgások rendezettsége, összehangoltsága. 

 

A felső tagozaton, a középfokú nevelés-oktatás, valamint a szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakaszban hasznosítható kiegészítő szempontok 

 Együttműködés a társakkal és a tanárokkal. 

 Konfliktuskezelés. 

 A szabályok betartása. 

 A közösségben, osztályban elfoglalt hely. 

 Felelősségtudat. 

 Kezdeményezőkészség. 

 Önbizalom. 

 Az érdekérvényesítés képessége. 

 A tanulást befolyásoló részképességek fejlettsége, a fejlesztés további iránya. 

 A munkavégzés rendezettsége. 

 Munkafegyelem. 

 A felszerelés. 

 A házi feladatok megléte (feladattudat). 

 Az odafigyelés és összpontosítás. 

 Az önállóság szintje. 

 A segítségkérés és adás. 

 Az érdeklődés. 

 Az aktivitás. 

 Munkatempó. 

 Hatékonyság. 

 Más, interaktív tanulási módokhoz illeszkedő megfigyelési tapasztalatok pl. 

problémalátás, felfedezési vágy, asszociativitás, tettvágy, vizuális látásmód, különleges 

érdeklődés. 
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A magatartás minősítése 

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 rossz (2) 

 

A szorgalom minősítése 

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 hanyag (2) 

 

Az értékelés dokumentumai 

Szöveges értékeléshez a törvényileg előírt bizonyítványt alkalmazzuk. A törzslapok és 

bizonyítvány pótlapok kitöltése elektronikusan vagy kézzel történik.  

Az 1. évfolyamon kiállított bizonyítványok záradék rovatába jegyezzük be a tanuló 

továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket és a tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. Az 1. évfolyamon a tanuló szöveges 

minősítése bizonyítvány pótlapon történik, amely kitöltve a bizonyítvány része, és annak 

borítólapjának tárolójában tartandó. A pótlap kiállítását a kiállító a bizonyítvány pótlap-

jegyzékében a megadott rovat kitöltésével igazolja. 

Felsőbb évfolyamokon az osztályozott tanulók éves munkájáról pedagógiai jellemzést 

készítünk, amit a bizonyítvánnyal együtt átvehetnek a tanulók és szüleik.  

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A gyermek mindenekfelett álló érdekében az értékelést is differenciáltan kezeljük. A tanév 

végén elért minimális követelmények teljesítésével lehet felsőbb osztályba lépni.  
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A tanuló a követelmények teljesítése és az egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb fejlődés 

érdekében fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokon vesz részt. 

A szülőt tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani 

gyermeke eredményes felkészüléséhez. E rendelkezések alkalmazásában eredményes 

felkészülés azoknak az ismereteknek, képességeknek, készségeknek a negyedik évfolyam 

végére történő elsajátítása, amelyek az ötödik évfolyamba lépéshez szükségesek. 

A tanuló bukás esetén javítóvizsgát tehet, illetve osztályozóvizsgán vehet részt.   

Osztályozó értekezleten - az osztályfőnök és a gyermeket tanító gyógypedagógusok 

javaslatára – a nevelőtestület egyéni elbírálás alapján dönt a tanuló továbbhaladásáról, javító 

vizsgára, osztályozó vizsgára vagy évfolyamismétlésre bocsátásáról. 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

Iskolánk a doktor F. Mérey Ildikó által kidolgozott Hungarofit módszert alkalmazza a tanulók 

fizikai állapotának mérésére, mert ez módszer a testnevelés sajátos eszköz- és 

módszerrendszerével mérve olyan egyszerű és megbízható mérési és értékelési rendszert ad 

– mindkét nem minden korosztálya számára – amely különösebb anyagi és időráfordítás nélkül 

bárhol elvégezhető, ezért a gyakorlati életben kiválóan alkalmas a diákok fizikai állapotának 

országosan egységes minőségellenőrzésére. A 6-23 éves tanulók fizikai állapotának mérésére 

szolgáló próbarendszer nevelési eszközként is tekinthető, amely lehetővé teszi a tanulók 

fejlődése során az alapvető fizikai tulajdonságok mérését. 

A próbarendszer két csoportra bontható (elsősorban az eszközellátottságot figyelembe véve): 

kötelező és ajánlott tesztek. 

A próbák minden korosztály számára egységesek. A teszteket évente kétszer, tanév elején és 

végén kell elvégezni. A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell 

megadni. Az értékelőlapot 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány a gyermeké, hogy 

lássa hol áll korábbi teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és az országos átlaghoz képest. A 

másik példány a szülőké, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket fizikai 

fittségük fejlesztésére, a harmadik példányt a központi adatfeldolgozónak kell megküldeni. 
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A tanulók valamennyi tesztet sportfelszerelésben hajtják végre az iskola tornatermében. 

 

A motoros tesztek sorrendje: 

1. Egyensúlyi teszt 

2. Végtagmozgás gyorsaságát mérő teszt: lapérintés 

3. Hajlékonysági teszt: ülésben előre nyúlás (kötelező) 

4. Dinamikus láberő teszt: helyből távolugrás (kötelező) 

5. Statikus erőt mérő teszt: kézi szorító erő 

6. Törzserőt mérő teszt: sit-up teszt, felülések (kötelező) 

7. Funkcionális karerőt mérő teszt: függés hajlított karral (kötelező) 

8. Futási sebességet, fürgeséget mérő teszt: 10x5 méter ingafutás 

9. Kardio-respiratorikus állóképességi teszt: 

− 20 méteres ingafutás 

− 12 perces futás – Cooper teszt 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell mérni a 

fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért 

eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést elvégezni.  

Az adatok nyilvántartása 

Az egyéni adatlapokat osztályonkénti bontásban és az osztályonkénti adatlapokat is a 

vizsgálatot végző tanár kezeli. Az intézményi osztályonkénti összesített adatlapokat a vezető 

testnevelő állítja össze a tanév végén mért eredmények alapján, majd az intézmény 

vezetőjének aláírásával hitelesítve továbbítj 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

1. évfolyam: 2 óra Adaptáció 

2. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

       1 óra Technika és tervezés 

3. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

       1 óra Matematika 

4. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

       1 óra Technika és tervezés 

 

EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 8 7 8 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 
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Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 2 1 2 

Testnevelés 5 5 5 5 

Adaptáció 2 - - - 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 
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összességükben lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

 

Célok, feladatok 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók 

fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, 

tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A 

képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 

fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 

pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán 

javasolt tananyag elsajátítására – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – 

ajánlott egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt 

az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság 

mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási 

tevékenységet tesz lehetővé a tanulók számára. 

Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni 

diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a 

legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű 

fejlesztésnek. 

 

Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat – a 

gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a 

tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő 

biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a 

környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág 

teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 

mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt. 

 

A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók egyéni 

háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját 

tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési 

folyamatban. 
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Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése a tanulási, 

viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a sérülésből, a 

fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók 

továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai 

eljárások alkalmazásával. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Erkölcsi nevelés 

E szakasz feladata a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. Az életkori 

jellemzőkhöz illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési képesség 

megerősítése, az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének 

alapozása a mindennapi iskolai gyakorlatban. Szociális konvenciók (köszönés, megszólítás 

stb.) szerepének tudatosítása a közösségi életben.  

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az otthon, az iskola, a lakóhely alapvető személyi viszonyainak megismerése, biztos 

tájékozódás kialakítása az alapvető téri és időrelációkban, a nevezetes események megismerése, 

az ezzel kapcsolatos élmények feldolgozása. Hagyományok, népszokások megismerése, 

felelevenítése az azokban való aktív részvétel feltételeinek megteremtésével. 
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A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskolai keretek között gyakorolható demokratikus részvétel. A házirend értelmezésével a 

jogok és kötelességek szerepének megértése. Szociális attitűd kialakítása mások problémái, 

nehézségei iránt, megoldások keresése.  

 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanulók önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezet létrehozásával az önmagukra 

jellemző tulajdonságok, érzelmi és indulati megnyilvánulásokat ismerik meg. Az énkép, 

önismeret alakítása, fejlesztése, szociális tanulás, az ember jellegzetes külső és belső jegyeinek 

megismerése. Az egymáshoz való alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, elfogadás 

alapozása. A gyakran előforduló konfliktusok kezelésének gyakorlása, helyes magatartás 

bemutatásával. Az együttműködés és közreműködés a csoportban, közösségben, a 
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meghatározott feladatok végzésében. A családi és az iskolai szerepek megismerése, 

alkalmazkodás és azonosulás a családi és iskolai viszonyrendszerekben.  

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

Személyes élmények alapján a családi élet jellemzőinek megbeszélése, élmények, történések, 

családi események feldolgozása. A családon belüli kapcsolatok, egymás segítése, 

felelősségvállalás a családon belüli feladatokért, az egymásrautaltság tudatosítása.  

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
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A testi és lelki egészségre nevelés 

A testi fejlettségnek, adottságoknak megfelelő egészségtudatos táplálkozás, a mértéktelenség, 

mohóság elkerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Tisztálkodási szokások napi ritmusának 

kialakítása.  

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Gyakorlati tevékenységekben a részvétel különbözőségeinek megfigyelése, hasonlóságok és 

különbségek, egymás erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, az együttműködésre 

alapozott segítés és a segítéshatásainak megtapasztalása.  

 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek felé irányuló szociális attitűd, támogató, 

segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 

meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. 

A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatokban.  

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 
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és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

Foglalkozások, foglalkozásokhoz rendelt tevékenységek megismerése, egyeztetése, 

tapasztalatgyűjtés. Az érdeklődés felkeltése, egyéni érdeklődések erősítése. Olyan feltételek, 

tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket.  

 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Vásárlások, társasjátékok, szituációk segítségével a pénz szerepének, a gazdaságosság 

fontosságának a felismertetése.  

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
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Médiatudatosságra nevelés 

Életkornak megfelelő gyermekműsorok hallgatása, nézése és a tapasztalatok megbeszélése. A 

valóság és a virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, mérlegelő 

gondolkodás alapozása.  

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása 

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, sok személyes élmény biztosítása a tanulói tevékenység 

serkentésével. Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek lehetőségeinek megismerése, az azokban való részvétel igényének kialakítása, 

alapozása. 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 
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Kulcskompetenciák 

 

A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 

horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 

specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 

 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi kompetenciák) 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelés-oktatás ezen szakaszában idegen nyelv 

oktatása még nem történik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére helyeződik. 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Törekedni kell a digitális technológia 

kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 



64 

 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 

részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 
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tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Egységesség és differenciálás 

Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A 

tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség 

szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni 

munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny 

és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő 

az olyan differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló 

számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez 

illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az 

olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, 

melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.  
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A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló 

szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az 

aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek 

bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását 

(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik más tantárgyakat 

tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a 

témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi 

kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve 

kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

 

Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a 

helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris) 

téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek 

megjelölésével. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál 

a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való 

illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az 

egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) 

nevelés, oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló 

tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy sajátos nevelési igényének 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik. 

 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Olyan 

tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet.  

 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói sajátosságok 

– a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az 

együttműködés terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 
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kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka.  

 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott 

eszközegyüttesként kell megjelennie. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, 

nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a 

gyógypedagógiai intézményi, mind az inkluzív nevelési szervezeti formák esetén – a csoportba 

sorolás, a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában 

egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan 

is), a fejlesztésben részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, 

továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás 

során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 
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stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 

a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 

 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik.  

 

A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás), a tanult 

képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvési, a szocializációs képességek), a család 

legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a kommunikációs, cél-racionális, 

dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák rendszere együtt jelenthetik a 

gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, amelyre építeni lehet az egyéni út 

meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni.  

 

Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: 

a nevelés, mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; az identitás 

és önismeret, mint szocializációs cél; párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, 

mérlegelés, közvetlen megfigyelés, kipróbálás, mint tipikus tevékenységek; valamint a 

kíváncsiság, mint motiváció. 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

2 tanéves 

óraszám 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

2 tanéves 

óraszám 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 288 4 4 288 

Idegen nyelv  - - - 2 2 144 

Matematika 4 4 288 4 4 288 

Etika 1 1 72 1 1 72 

Történelem  2 2 144 2 1 108 

Hon- és népismeret 1 - 36 - - - 

Természettudomány 2 3 180 5 5 360 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 36 

Ének-zene 2 2 144 1 1 72 

Vizuális kultúra 2 2 144 1 1 72 

Digitális kultúra 1 1 72 1 1 72 

Technika és 

tervezés 
1 1 

72 
1 1 

72 

Testnevelés 5 5 360 5 5 360 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 72 1 1 72 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2 2 144 2 2 144 

Heti órakeret 28 28  30 30  

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

5. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

1 óra Technika és tervezés 

6. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

1 óra Technika és tervezés 

7. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

1 óra Technika és tervezés 

8. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

1 óra Technika és tervezés 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával 

 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

2 

tanéves 

óraszám 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

2 

tanéves 

óraszám Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

5 5 360 5 5 360 

Idegen nyelv  - - - 2 2 144 

Matematika 4 4 288 4 4 288 

Etika 1 1 72 1 1 72 

Történelem  2 2 144 2 1 108 

Hon- és népismeret 1 - 36 - - - 

Természettudomány 2 3 180 5 5 360 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 36 

Ének-zene 2 2 144 1 1 72 

Vizuális kultúra 2 2 144 1 1 72 

Digitális kultúra 1 1 72 1 1 72 

Technika és 

tervezés 
2 2 

144 
2 2 

144 

Testnevelés 5 5 360 5 5 360 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 72 1 1 72 

 

 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 
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- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 

összességükben lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

 

Célok és feladatok 

 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 

elsajátított tanulási szokásokra irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. 

A tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését a konkrét tapasztalásokra alapozva 

a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell 

elérni. 

 

Az 5–6. évfolyamon a cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az önálló 

tanulás képességének fejlesztésével az alapvető kultúrtechnikák használatának eszközszintűvé 

tétele, valamint az intenzív személyiségfejlesztés. 

Ehhez szükséges az alapkészségek megerősödésének biztosítása a tanulói tevékenységek 

középpontba állításával, a gyakorlás lehetőségeinek megteremtésével, továbbá a konkrét 

megtapasztaláson alapuló tudásgyarapítás erősítése a gondolkodási funkciók különböző 

sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve. A tantárgyi tartalmakat, a tevékenységeket, 

feladatokat, a terápiás célú eljárásokat a fejlődés egyéni üteméhez, a módosult tanulási 

képességhez kell igazítani. Végső soron mindennek meg kell alapoznia a tanulók felkészítését 

az önálló életvitelre és önálló munkavégzésre, a tanulói képességkultúra fejlettségéhez igazodó 

szakiskolai továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre. 
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A 7–8. évfolyam legfontosabb célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra 

megszilárdítása, a személyiség integritásának növelése. 

E cél eléréséhez szükséges feladatok: a tanuló sikeres továbbtanulási, szakmaelsajátítási 

lehetőségeinek kialakítása; az önálló tanulás, a tájékozódási képesség, a tájékozottság, a döntési 

képesség erősítése; a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális és cselekvési 

kompetenciák kialakítása, az önálló életvitelre való alkalmasság megszilárdítása. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Erkölcsi nevelés 

A szabályok létrehozásának folyamatában való részvétel megtapasztalása, gyakorlati 

alkalmazása, a megbeszélés, a megegyezés, a szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. A magatartásban, az emberi 

kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés, igazmondás stb. megismertetése, 

gyakoroltatása, befogadása. A negatív tapasztalatok feldolgozása, irigység, közömbösség, 

harag, durvaság stb., azok hatásainak kompenzálása.  

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Tantárgyi tanulmányaik során megismert történelmi és kulturális értékeink alapján 

tudatosodjon a nemzeti összetartozás érzése. Közösségi tevékenységgel, a tanuló lakóhelyén 
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aktív részvétellel váljon részesévé a jelentősebb társadalmi eseményeknek, ünnepeknek, ezen 

élmények segítségével, alakuljon ki benne a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet.  

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskolai demokráciában, a diákönkormányzat tevékenységeiben való aktív részvétellel a 

demokratikus technikák gyakorlása: véleménynyilvánítás, döntéshozatal, képviselet. A tanulói 

jogok és kötelességek arányainak tudatosítása. 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az éntudat, az énkép (önismeret) fejlesztése, törekvés önmaga minél sokrétűbb fizikai, 

pszichikai, erkölcsi megismerésére. 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 
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kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

A család fogalma, típusai, tagjai, feladatai, családfa, generációk együttélése, családi 

munkamegosztás, gazdálkodás a családban, a család szerepe az egyén egészséges, harmonikus 

fejlődésében, egymásrautaltság, lelki közösség. 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges 

életmódban a tudatosság szerepének bemutatása. Önellátó, testápoló technikák. Az érzelmi 

intelligencia mélyítése, gazdagítása, az önismeret alakítása, az önértékelés képességének 

fejlesztése. 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 
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Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A szociális attitűd fejlesztése, az együttérző, segítő magatartás erősítése. Segítő feladatok az 

iskolai életben, rendszeresség. 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális attitűd, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 

igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Mindennapi tevékenységeiben váljon általánossá a környezetkímélő, takarékos magatartás, 

alakuljon ki a természeti és épített környezet iránti szeretet és megóvás igénye. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

A munka szerepe az ember életében. Érdeklődési területek, vonzódások tudatosítása, reális 

pályakép a képességek, adottságok szerint, mérlegelés. A fizikai és a szellemi munka (a szülők 
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és ismerősök szakmája, ismert szakmák rendszerezése fizikai és szellemi munkacsoportba, a 

két szakmacsoport lényegi különbségei és hasonlóságai felismerése.  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Részvétel a pénz kezelésében, a csoport (évfolyam) ezzel kapcsolatos tevékenységében, a 

családból hozott példákkal a célszerű gazdálkodás gyakorlása a pénzhasználat és a fogyasztás 

területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése. Gazdasági, pénzügyi 

intézmények szerepének alapvető ismerete a mindennapi életben. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

 

 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A különböző médiumok mint ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési 

lehetőségek megismerése, az alkalmazásokban lévő veszélyforrások tudatosítása. Tudatosság 

kialakítása a válogatásban. 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, elemző 
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beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása 

Az életkori jellemzők figyelembevételével a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a 

szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk 

követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. Az együttműködésre építő (kooperatív-

interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok fokozott alkalmazása. Az egyéni 

tanulási stílus figyelembevétele, egyéni tanulási stratégiák érvényesítése. 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

 

 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 

horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 

specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 
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A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Az idegen nyelvi kommunikáció mint 

kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében egyénileg 

differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a figyelem, az emlékezet fokozott 

fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres kommunikáció 

érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a játékos helyzetekben 

történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. Törekedni kell a digitális technológia kínálta 

eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 
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digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 

részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 
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kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Egységesség és differenciálás 

 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy 

olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet.  

 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói sajátosságok 

– a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az 

együttműködés terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 

kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka.  
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A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-

együttesként kell megjelennie. 

  

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. A megfelelő 

oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált – egyéni és 

csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók 

felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan 

is), a fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, 

továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás 

során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 

stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 
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a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 

 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, amelyre 

építeni lehet az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és a terápiát. 

 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni. Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési 

rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a 

tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje, (b) az identitás és önismeret mint szocializációs 

cél, (c) párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, közvetlen megfigyelés, kipróbálás 

mint tipikus tevékenységek és (d) a kíváncsiság mint motiváció. 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–8. évfolyamon középsúlyos 

 

Műveltségi 

terület 
Tantárgy 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 3 3 4 4 2 2 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 

- - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természettud

omány és 

földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális kultúra - - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és 

egészségfejles

ztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi 

nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 2 2 2 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 3 3 2 2 

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

1. évfolyam: 2 óra Adaptáció 

2. évfolyam: 1 óra Olvasás-írás 

1 óra Számolás-mérés 

3. évfolyam: 1 óra Olvasás-írás 

1 óra Számolás-mérés 

4. évfolyam: 1 óra Olvasás-írás 
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1 óra Számolás-mérés 

1 óra Életvitel és gyakorlat 

5. évfolyam: 1 óra Állampolgári ismeretek 

1 óra Környezetismeret 

1 óra Életvitel és gyakorlat 

6. évfolyam: 1 óra Állampolgári ismeretek 

1 óra Környezetismeret 

1 óra Életvitel és gyakorlat 

7. évfolyam: 2 óra Olvasás-írás 

8. évfolyam: 2 óra Olvasás-írás 

 

EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–8. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával középsúlyos 

Műveltségi 

terület 
Tantárgy 

1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv 

és irodalom) 

2 3 4 4 4 4 4 4 

Matematika Számolás-

mérés 

(Matematika) 

2 3 3 3 3 3 3 3 

 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 2 2 1 1 

Hon- és 

népismeret 

- - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természettudom

ány és földrajz 

Környezetisme

ret 

- - - - 2 2 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

(Vizuális 

kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális 

kultúra 

- - - - - - 1 1 

 Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 
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Testnevelés és 

egészségfejleszté

s 

Osztályfőnöki 
(Közösségi 

nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 3 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Adaptáció  2 - - - - - - - 

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 

összességükben – adaptált formában – lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott 

témakörök tartalmi egészét. 
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Célok, feladatok: 

 

Az iskolai nevelés-oktatás során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 

Az általános iskolai nevelés-oktatás célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az 

együttműködési képességet és a szocializációs készséget a hiányosan működő képességek 

korrekciója, a hátrányok csökkentése érdekében, miközben folyamatos motivációval, az 

érdeklődés fenntartásával valósul meg a jól működő funkciók fejlesztése.  

Az általános iskolai nevelés-oktatás feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló 

vagy támogatott életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a 

közösségi alkalmazkodást és elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési 

képességgel rendelkezés kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb 

társadalmi integrációra. 

Az általános iskolai nevelés-oktatás megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez 

igazodó, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatásban történő részvétel és a gyakorlati 

munkavégzés feltételeit úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a 

fejlesztésére, amelyre a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak az iskolai oktatás után 

szükségük lehet (a készségfejlesztő iskola évfolyamain, napközi otthonokban, családban, 

lakóotthonokban, védő vagy integrált munkahelyeken). 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra 

hiányosságainak kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. A 

pedagógusoknak feladatuk a gyakorlatorientált, a mindennapi élet tevékenységeire felkészítő 

képzés megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

A személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások elfogadására a toleráns 

magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi 

magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden 

tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 
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Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló képes szociális kapcsolatokat kialakítani és 

fenntartani, ismeri és elfogadja az alapvető emberi értékeket, a személyiségében rejlő pozitív 

tulajdonságokat meg tudja jeleníteni a környezete számára. Különböző élethelyzetekben képes 

az adekvát viselkedésre, elfogadja társait és környezetét, megismeri, követi és igyekszik 

betartani a szabályokat. Interperszonális kapcsolataiban együttműködő, megértő, türelmes. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló érdeklődik környezete és lakóhelye szokásai iránt, ismeri a legfontosabb nemzeti 

ünnepekhez köthető hagyományokat, képességeihez mérten bekapcsolódik az ünnepi 

megemlékezésekbe. Fokozatosan megismeri a szülőföld, a haza legfontosabb értékeit, 

megismeri környezetében előforduló szimbólumait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló fokozatosan képessé válik az együttműködésre környezetével, közösségében 

magatartása elfogadó. Megismeri, és képességeinek megfelelően alkalmazza alapvető emberi 

jogait és kötelezettségeit. Kialakul igénye az önállóságra, megismeri az önérvényesítés és a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. Közösségének alakításába bevonható, igényli a rendezett, 

célszerűen kialakított környezetet.  

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló megtapasztalja saját személyét, bekapcsolódik társas foglalkozásokba. 

Megtanulja a helyzeteknek megfelelő kapcsolatokat megteremteni környezetével, cselekedeteit 

kontrollálni, képes a kapcsolatokban a közeledés és a távolságtartás egyensúlyának és 

szükségességének megválasztására. Konfliktusait önállóan, vagy segítséget kérve próbálja 

megoldani. Megtanul választani lehetőségei közül, képessé válik korlátai felismerésére, 

megismeri az adekvát segítségkérés módszereit. 

Megismeri a nemi szerepekkel kapcsolatos alapvető társadalmi elvárásokat és a biológiai 

működés elemeit. 
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A családi életre nevelés 

A tanuló lehetőség szerint minél nagyobb önállósággal közreműködő önmaga ellátásában, 

ismeri a családi élet szerepeit, feladatait. Képességeihez mérten elfogadja és kéri személyi 

segítő tanácsát a magánéletben adódó problémahelyzetek megoldásához. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés  

A tanuló megismeri a helyes táplálkozás és a személyes higiéné alapjait, minél önállóbban 

képes gondoskodni magáról, ápolni testét. Igényli a rendszeres testmozgást, figyel testi 

épségének és egészségének megőrzésére. 

Lehetőségeihez mérten felismeri és elkerüli a káros szokásokat és veszélyes helyzeteket. 

Testi és lelki érzéseit képes környezetének megfelelő jelzésekkel tudomására hozni.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való 

odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati 

tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges 

körültekintő magatartás fontosságát. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló igényli a kulturált környezetet, vigyáz lakóhelye, élettere tisztaságára, óvja épségét. 

Felismeri a szennyező anyagokat, kerüli a káros környezeti hatásokat. Igényévé válik a 

takarékosság az anyagokkal, energiával, kerüli a felesleges pazarlást. Megtanulja 

szükségleteihez mérten beosztani a javakat. 

Megismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés, az újrafelhasználás és hasznosítás 

gyakorlati technikáit. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló motivációja felkelthető a munkatevékenységek iránt, lehetőségeihez képest igényli a 

felnőtt élet alapvető tevékenységének, a munkának megismerését, elsajátítását. 

Képes önmaga munkatevékenységi lehetőségeinek felismerésére, belátására, elfogadja a 

segítséget. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló megismeri a pénz fogalmát, adott nagyságrendben tisztában van az ár és az érték 

fogalmával. Tisztában van a takarékosság, a pazarlás és a felesleges fogalmával. 

Képes saját tulajdonának felismerésére és megóvására.  
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Médiatudatosságra nevelés 

A tanulóban fokozatosan tudatosul a virtuális valóság és az élet közötti különbség. Felismeri az 

elektronikus eszközök helyes információszerző és szabadidő eltöltési lehetőségeit, ügyel a 

mértékletességre. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló az elsajátított kompetenciák felhasználásával igényli az ismeretszerzést, az új 

információk, tevékenységek elsajátítását. Felkelthető a tanuláshoz és megismeréshez 

motivációja, kíváncsisága. 

 

Kulcskompetenciák 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen 

való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes 

kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 

 A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen 

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva. Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az 

én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a 

szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle 

szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 
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információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében 

nem megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. Ezen nevelési-oktatási 

formában idegen nyelv oktatása nem folyik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciákra 

helyeződik. 

 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére, az elemi mérlegelő érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell 

tartani / ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű 

logikai összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való 

hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

valószínűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. 

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 
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önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a 

szokások kialakítása van inkább előtérben, de a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is 

fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, 

hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, 

tudja, hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége 

segítségre a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való 

felkészítés). Ez leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok középsúlyos értelmi fogyatékos 

ember számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle 

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési 

normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, 

amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori 

csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 
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az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés. A tananyag kiválasztásában és 

elrendezésében figyelembe kell venni, hogy a  foglalkozások célja lépésről lépésre a 

károsodásokból eredő lemaradások csökkentése a meglévő képességekre építve, tanórai keretek 

között, figyelembe véve a harmonikus személyiségfejlődés igényeit. Fontos a folyamatos 

ismétlés, gyakorlás, nagy szerepe van a tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a 

cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. A tantárgyak tananyagánál a fő hangsúly nem a 

műveltségátadáson van, hanem azon komplex képességek, készségek, kompetenciák 

kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető fejlesztési célok megvalósítását. 

 

A pedagógiai munka során törekedni kell a gyógypedagógiai nevelésben, fejlesztésben 

kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra. A nevelési és oktatási módszereket 

mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek megfelelően kell megválasztani. 

 

A tanterv a kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a magasabb évfolyamokon sem javasol 

képesség szerint differenciált csoportokat. A differenciálást az ismeretekben, módszerekben, a 

tanulói tevékenységekben és a segítségnyújtás mértékében a tanítási órán kell megvalósítani, 

mert a gyakorlati pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy minden tanuló képes fiatal felnőtt 

koráig ezen a téren továbbfejlődésre. A kamaszkor és annak befejeződése után is motiváltak a 

tanulók az olvasás, írás, számolás elsajátítására. 

Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – az adott csoporton belül – 

leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, hosszantartó 

betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló időkeret szűkösségében 

keresendő. A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések leküzdésére fontos a 

differenciált foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos formában. 

Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és megerősítése 

differenciált formában, képesség szerinti csoportok kialakításával, esetenként egyéni 

bánásmóddal történik. Lehetőséget kell teremteni a feladatok elvégzésében az egyéni 

igényekhez igazodó segítségnyújtásra, a szemléltető eszközök és tanulói segédletek szükséglet 

szerinti megválasztására. Ebben a munkában a legfontosabb segítők a pedagógiai asszisztensek 

és a gyermekfelügyelők. A tanulás szervezésénél döntő az állandó ösztönzés megvalósítása, a 

cselekedtetés, a különböző tantárgyaknál megjelenő tananyagok kapcsolódási pontjainak 

különböző szempontú megközelítése, megerősítése. Az iskola tanulásszervezése a napközi 
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otthoni foglalkozásokkal együtt egész napos. A tanulók házi feladatot csak saját kérésre kapnak, 

minden kötelező tanulási tevékenység az iskolában történik.  

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások célja a 

károsodásból eredő nagyfokú lemaradások csökkentése, a meglévő képességelőnyökre építve 

az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása, tanórai keretek között, egyéni és 

kiscsoportos formában.  

A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése, hanem a képességek, készségek, 

kompetenciák terápiás fejlesztése: 

 

– érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros koordináció, 

tájékozódás; 

– bazális stimuláció, beszédfejlesztés, szociális és kommunikációs tevékenység 

segítése, 

– művészeti foglalkozások, zene, rajz, tánc stb.; 

– mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

 

A tehetséggondozás során a fő hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén van, és 

elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. Legfontosabb feladata a szabadidő hasznos 

eltöltésére nevelés, művészetekkel, az egészséges életmóddal és a környezettudatos 

magatartással összefüggő tevékenységek. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít.  

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik 

a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint 

tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.  

 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának kulcsmozzanatai: 
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– a bemeneti jellemzők megismerése, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, 

illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai 

mozzanatait; 

– a kimeneti elvárások, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, 

a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

 

A bemenet, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén szükséges a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs 

funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a pszichológia 

módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a figyelem, a 

gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a szocializációs 

képességek) és a család legjellemzőbb mutatói (a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, cél-racionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere) együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, amelyre 

építeni lehet az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist – a stratégiát és a terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalom sajátosságainak számbavételét. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni.  

Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: 

 

– a munka, a tanulás, a szabadidő, a szórakozás határainak elmosódása, az élethosszig 

tartó tanulás szükségessége, 

– a piaci elemek mint a gazdasághoz való viszony fő jellemzői, 

– nagy választási lehetőség, elágazó életutak mint az életút jellemzői, 

– a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje,  

– az identitás és önismeret mint szocializációs cél,  

– párbeszéd, keresés, értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés mint tipikus 

tevékenységek, 

érték-pluralitás, egyéni boldogság mint értékek, és a kíváncsiság mint motiváció. 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok 9/E 

 

Műveltségterület Tantárgy 
Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Természettudomány és 

földrajz 

Természettudomány 3 108 

Művészetek Vizuális kultúra 2 72 

Technológia Digitális kultúra 2 72 

Egyéb Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó ismeretek 4 144 

Testnevelés Testnevelés 5 180 

Osztályfőnöki (Közösségi nevelés ) 1 36 

Összesen  31 1116 

Szabadon tervezhető  3 108 

Mindösszesen  34 1224 

 

 

 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

9/E évfolyam: 2 óra Pályaorientáció 

  1 óra Természettudomány 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9/E évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával 

 

Műveltségterület Tantárgy 
Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Természettudomány és 

földrajz 

Természettudomány 4 144 

Művészetek Vizuális kultúra 2 72 

Technológia Digitális kultúra 2 72 

Egyéb Pályaorientáció 3 108 

Szakmai alapozó ismeretek 4 144 

Testnevelés Testnevelés 5 180 

Osztályfőnöki (Közösségi nevelés ) 1 36 

Mindösszesen  34 1224 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 
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összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantervben. A témakörök egy adott tantárgyon 

belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek meg, hogy 

igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de összességükben 

lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi egészét. 

 

Célok és feladatok 

 

Ebben a szakaszban – az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább 

építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. 

Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók 

korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció 

megteremtése. 

 

A pedagógus feladata biztosítani az enyhe értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat 

befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon 

a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való 

megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú 

tanulásszervezést. 

 

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános 

műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és 

tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 

A tantárgyi struktúra igazodik az értelmi fogyatékosságból adódó nevelhetőség, oktathatóság, 

képezhetőség sajátosságaihoz. Ennek lényeges eleme, hogy integrált természetismeret 

tantárgyat tartalmaz; a kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordít a 

személyes, a szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; és minden 

tananyagtartalmat a gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek megoldásához kapcsol. 
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Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás érvényesítése; a mindennapi 

gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével valósul meg. 

A folyamat végén az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, 

hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez 

tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 

megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi 
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civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 

együttműködési formákról. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit.  

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban kialakul 

a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. A társas 

kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése, 

önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és 

bizalmatlanság megfelelő egyensúlya.  

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 
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A családi életre nevelés. A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi 

érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok 

egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez 

elengedhetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad 

a tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás fontosságára, a táplálék 

összetevőinek, minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális 

gondoskodás gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, 

a küllem, az ápoltság összefüggéseire. A hétköznapi élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása 

segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás 

felelősségét, kultúráját. 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a 

társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 
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elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez. 

 

A fenntarthatóságot és környezettudatosságot segíti, ha a pedagógiai helyzetekben 

cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak számbavétele, a védekezés 

lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez igazított szokásrendnek a 

megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel 

kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának 

igénye. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció. Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 
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ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet kap a figyelem ráirányítása a 

tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz világában és a 

fogyasztás területén. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős 

résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén 

felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és 

etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása. A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, 

hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan 

alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári 

és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók 

csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 
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meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is 

képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás 

tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Kulcskompetenciák 

 

A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 

horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 

specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 

 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Az idegen nyelvi kommunikáció mint 

kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében egyénileg 

differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a figyelem, az emlékezet fokozott 

fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres kommunikáció 
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érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a játékos helyzetekben 

történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. Törekedni kell a digitális technológia kínálta 

eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 

részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

Egységesség és differenciálás 

 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Olyan 
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tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló 

tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az együttműködés 

terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező 

tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni 

munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott  

eszközegyüttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni 

lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző 

lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, 

figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan 

is), a fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, 

továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás 

során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 
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tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 

stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 

a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: 

(a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; (b) az 

identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, 

válogatás, mérlegelés, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és (d) a 

kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakításához, amely a bemeneti feltárás és kimeneti 

elvárás közötti fejlesztésre fókuszál, az egyéni és társadalmi szükségletek által meghatározott, 

az egységesség és a differenciálás megvalósítását biztosító adaptív oktatás megvalósításához 

konkrét útmutatást adnak a Módszertani segédlet, az Értékelési elvek és eljárások részek. 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok 9-10. szakiskola közismereti 

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évfolyam 

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Technológia Digitális kultúra 1 71 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 355 

Osztályfőnöki 

(közösségi nevelés) 
1 71 

Közismeret összesen 10 710 

További szabad közismereti időkeret 1 71 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

 9. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 

10. évfolyam: 1 óra Magyar nyelv és irodalom 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9-10. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával szakiskola közismeret 

 

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évfolyam 

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
2 142 

Matematika Matematika 2 142 

Technológia Digitális kultúra 1 71 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 355 

Osztályfőnöki 

(közösségi nevelés) 
1 71 

Közismeret összesen 11 781 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 
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- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 

összességükben lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

Célok és feladatok 

A szakiskolai iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációra. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a szakiskolai képzésben kiemelt 

célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a sikeres szakmai 

vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, 

az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a személyiségstruktúra 

megszilárdítására. 

A szakiskolai képzés gyakorlási-kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak 

megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex, 

harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő önértékelés megerősödését, 

segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további 
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fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális 

interakciók gyakorlásának. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. A szabálykövető magatartás érvényesítése a 

mindennapi gyakorlatban, az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének 

tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának 

felismertetésével valósul meg. Segíti az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének 

tudatosítását a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok megerősítésével, az állampolgári 

ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás 

nyújtásával. A folyamat végén az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
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A nemzeti öntudat, hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és hagyományokra, hazájára 

való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti érdeklődés és tisztelet 

megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét szűkebb környezetének 

megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A társadalom, a társadalmi 

jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és önálló életkezdési 

ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban elfoglalt-

elfoglalható helyéről. 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Iskolai keretekben gyakorolja a demokratikus 

jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola az egyéni adottságokhoz és 

lehetőségekhez mérten biztosítja a tanuló részvételét a helyi civil társadalom életében, azért, 

hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt. 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 
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megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban 

kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. 

A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése, 

önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és 

bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A serdülőkorban, mint a személyiség kialakulásának 

döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt szerepet kapnak 

a feszültségek, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak felismerése és 

leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, tervek a felnőtt 

szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, ha a tanuló képes 

a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására. 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában megismeri a 

harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi élethelyzetek 

megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős párkapcsolat 

kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. A támogatást nyújtó társadalmi, 

egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok kezelési lehetőségeinek, az érzelmi 

bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a felismerése a felnőttkorba lépő 

fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 
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A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez elenged-

hetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad a 

tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás, a táplálék összetevőinek, 

minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális gondoskodás 

gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, a küllem, az 

ápoltság összefüggéseire. 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a 

társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás 
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kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. A szociális 

attitűd, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és a megoldás 

képességének kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a munka 

világában is támogatja a beilleszkedést. 

 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális attitűd, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 

igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a tanuló 

felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének megóvása, a 

természet védelme érdekében. A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását 

személyesen is megtapasztalja, belátja a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, 

összefüggéseit. A környezeti ártalmak számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, 

a takarékosságnak, a szükségletekhez igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a 

mindennapi alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és 

esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
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A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerő-piaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és érdeklő-

désének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai elérése 

érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet 

lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást, 

felismeri, hogy milyen az ésszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A folyamatban kiemelt 

szerepet kap a figyelem ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű 

gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás területén. A tanuló a pedagógiai folyamatban 

és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, a segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a 

munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés terén, tapasztalatokat szerezhet a döntései 

közvetlen és közvetett következményeinek és kockázatainak mérlegelésében. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának előtérbe 

kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A médiatudatos 

magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt jelenti, 

hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasztásában, 

használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos információk 
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megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk hitelességének 

ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök használatában. 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, képességeknek 

megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít elfogadni és 

megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet a 

tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerő-piaci és a 

társadalmi integráció elérése érdekében. 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 

horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 

specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 
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A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi kompetenciák, a két évfolyamos oktatás, képzés 

idegen nyelvi oktatását nem tartalmazza.) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Törekedni kell a digitális technológia 

kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 

részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Egységesség és differenciálás 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy 

olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló 

tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló munkavégzés és az együttműködés terén való 

fejlettsége, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező 

tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni 

munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 
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érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-

együttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni 

lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző 

lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, 

figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan 

is), fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, 

továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás 

során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 

stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 

a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 
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szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen és 

a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: 

(a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; (b) az 

identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, 

válogatás, elemzés, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és (d) a 

kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakítása a bemeneti feltárás és kimeneti elvárás közötti 

fejlesztésre fókuszál. 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok 9-10. készségfejlesztő közismereti 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 

9. 

évfolyam 

10.  

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

5 5 360 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 
5 5 360 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

1 1 72 

Természettudomá

ny és földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

2 2 144 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 
2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 
1 1 72 

 

Egyéb 

Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

 

2 

 

2 

 

144 

 Szabad időkeret 3 3 216 

Összesen 34 34  

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

9. évfolyam: 3 óra Gyakorlati képzés előkészítése 

10. évfolyam: 3 óra Gyakorlati képzés előkészítése 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9-10. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával készségfejlesztő közismereti 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

5 5 360 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 
5 5 360 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

1 1 72 

Természettudomány és 

földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány

) 

2 2 144 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 
2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 
1 1 72 

 

Egyéb 

Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

 

5 

 

5 

 

360 

Összesen 34 34  

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 
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- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott tantárgyon 

belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek meg, hogy 

igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de összességükben 

– adaptált formában – lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

Célok és feladatok 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás 

koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított 

életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült 

funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti 

motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, 

magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri 

a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és 

tevékenységek elsajátításának megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan 

magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő, 

számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a segítségkérés 

és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és kommunikációjában 

kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes önértékelésen alapuló közösségi 

magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód 

alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének 

megalapozását. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati tevékenységekkel és a 
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munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd értése és a 

beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A 

tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő 

állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és 

feladatvégzéshez. A készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény, 

amelyben minden tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek 

elsajátítása, a munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok 

elfogadása és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása. 

 

Fejlesztési területek - nevelési célok 

 

A tanuló a készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain erkölcsi nevelés területén megismeri a 

felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok betartásának fontosságát. Felismeri a 

cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és érzelmi motívumokat, megkülönbözteti a 

kívánatos és a nem megfelelő viselkedési formákat a társas érintkezésben. Folyamatosan 

alakulnak ismeretei a társait érintő érzelmi kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját 

érzéseit, kiemelten a türelem, az együttérzés, a segítőkészség területén. A képzés során fejlődnek 

a tanuló ismeretei a nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a társadalom szerkezetéről, a 

hétköznapi életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a közös nemzeti 

értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb környezetével és 

közösségével való együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi rendezvényeken és 

külsőségeiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések szimbólumait. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fizikai-morfológiai 

adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános – Nat-ban 

megfogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi adottságokra, szükségletekre és 

lehetőségekre is tekintettel lenni. Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció elvének. 

Esetenként más szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, gyógytornász, 

szomatopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, családgondozó, védőnő) 

való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulók nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésével. Ugyanakkor 

adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. Tanulóinknál kiemelt 
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feladat annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni saját érzelmeit, legyen tisztában 

saját erősségeivel és ismerje fel saját határait, bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes 

segítséget kérni és elfogadni, ehhez ismerje meg környezetében a segítő személyek körét, az 

érdekképviseleti szerveket. A szükségletalapú támogatás rendszerében képességeihez, 

adottságaihoz mérten optimális módon igazodjon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: a Nat által 

összefoglaltak konkrét helyzetekben, a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló saját életterére, 

napi kapcsolataira jellemző módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt fontosságú a valószerűség, 

hitelesség, beláthatóság. Az egészséges öntudat fejlesztése mellett kiemelten fontos olyan 

szokásrendszer következetes jelenléte az iskolai nevelés során, amely interiorizálása (belső 

meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló részéről elősegíti a hétköznapokban való 

eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 

Médiatudatosságra nevelés: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kommunikációs 

adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyire elmaradnak a 

korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az írott nyelv 

használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, mennyiségi és 

minőségi szempontból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik a szokásos csatornák 

alkalmazása, mindenképp indokolt az augmentatív és alternatív kommunikáció lehetőségei közül 

az adott tanuló számára legmegfelelőbb kiválasztása és tanítása, így biztosítva a kommunikáció 

jelentőségének és lehetőségeinek megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is 

lehet. A médiumok, a különféle közösségi oldalak, információk megismertetése során kiemelten 

szükséges a felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélések, 

kihasználások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi akadályozottsággal 

gyakran együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

 

A tanulás tanítása, pályaorientáció: Középsúlyos értelmi fogyatékos személyek esetében nem 

várható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a személyiség kibontakoztatása, a 

tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör megismerése és a tanuló támogatása az 

ebben való kiteljesedésben. Az eredményes tanulási stratégiák, a leghatékonyabb 

segítségnyújtási formák egyénre szabottan, differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént 

érintő döntésekbe mindig bevonják a középsúlyos értelmi fogyatékos személyt, belátható és 
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érthető érveket, szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit rólunk nélkülünk” 

alapelvnek. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti 

környezet megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók elsősorban saját élményeken keresztül, tapasztalás 

révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. A hazai – nem hazai, magyar – nem magyar 

kategóriákat többségük megtanulja értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, kultúrák 

felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet elemi megtapasztalása is elérhető. A nevelés egyik sarkalatos 

pontja az olyan szociális, kommunikációs, kognitív készségek fejlesztése, amelyek 

megkönnyítik és teljesebbé teszik a szűkebb és tágabb személyes, közösségi és társadalmi 

környezetben való eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat, 

de túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel jogainak 

gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), változó társas-

viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való alkalmazkodásban. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a tanuló felkészül a felnőtt élettel 

összefüggő állampolgári és demokratikus jogok és kötelességek gyakorlására, megismeri a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. Iskolai keretek között felkészül a döntések 

meghozatalában való felelősségre, igyekszik saját jogainak és érdekeinek megfelelő keretek 

között érvényt szerezni és ebben segítséget igénybe venni. 

 

A készségfejlesztő iskolai képzés során erősödik a tanulóban a fenntarthatóság, 

környezettudatosság területén a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a 

környezetet károsító tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban az anyagokkal, energiával 

történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás 

alapjait, a munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát, a gazdálkodással összefüggő 

ügyintézések formáit. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó családi 

költségvetés betartásáról. 

 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a médiatudatosságra nevelés eredményeképpen gyakorlottan 

használja az elektronikus információ hordozókat, képes tevékenységeihez, szórakozásaihoz a 
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megfelelő felhasználás alkalmazására. Óvatosan kezeli a médiumok felhasználásában az 

információk hitelességét, vigyáz személyiségének védelmére. A szabadidő eltöltése során ügyel 

a média túlsúlyának elkerülésére. 

 

Kulcskompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen 

való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes 

kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 

 A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen várható 

el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a fejlesztést 

kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához igazodva (v.ö. 

önállósági szintek, differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a motiváció 

kialakítására, illetve fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek 

felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való 

eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb 

életvitel kialakítása. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében nem 

megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és általános 

adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. Ezen nevelési-oktatási formában 

idegen nyelv oktatása nem folyik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciákra helyeződik. 
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 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt alkalmazunk 

különféle IKT-eszközöket. 

  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, a 

látókör szélesítésére, az elemi mérlegelő érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani 

/ ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai 

összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való 

hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

valószínűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. Az 

egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes jóllétnek 

is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a szokások 

kialakítása van inkább előtérben, de a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is fontos, hogy 

fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a tanuló 

felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, hogy mit 

jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre a 
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lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez 

leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok középsúlyos értelmi fogyatékos ember 

számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének egyik 

módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle 

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák 

gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek 

munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

 

Egységesség és differenciálás 

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő 

képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás alkalmazását. 

Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel is küzdő tanulók 

számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogató 

jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, 

hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az 

évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a 

gyakorlati tevékenységek kiválasztására. A 9-10. évfolyamok során a differenciálást legfőképpen 

az egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori 

tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni. 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok 11-12. készségfejlesztő közismereti 

 

Műveltségi terület  

Tantárgy 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

 

Heti Heti 2 éves 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 144 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

1 1 72 

Természettudomány 

és földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

1 1 72 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

Szabad időkeret 2 2 108 

Közismeret összesen 12 12 864 

Gyakorlati 

tevékenység 

Készségfejlesztő 

kerettantervek 

 

20 

 

20 

 

1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1 584 

 

Összesen 

 

34 

 

34 

 

2 448 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

11. évfolyam: 1 óra Számolás-mérés 

1 óra Környezet- és egészségvédelem 

12. évfolyam: 1 óra Számolás-mérés 

1 óra Környezet- és egészségvédelem 
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EGYMI Kötelező tantárgyak és óraszámok a 11-12. évfolyamon a szabadon tervezhető 

órakeret felhasználásával készségfejlesztő közismereti 

 

Műveltségi terület  

Tantárgy 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

 

Heti Heti 2 éves 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 144 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

2 2 144 

Természettudomány 

és földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

2 2 144 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

Közismeret összesen 12 12 864 

Gyakorlati 

tevékenység 

Készségfejlesztő 

kerettantervek 

 

20 

 

20 

 

1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1 584 

 

Összesen 

 

34 

 

34 

 

2 448 
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A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő 

tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

A hatályos jogszabályok alapján az iskola pedagógiai programjának részeként, a miniszter által 

kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv elkészítésekor 

különös figyelmet kell fordítani a Nat jelzett elvei közül arra, hogy a helyi tanterv a 

fogyatékossággal, sajátos nevelési igénnyel összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

jelenítsen meg, ennek érdekében a kerettanterv tartalmi elemei az igényeknek megfelelően 

adaptálhatóak, illetve ugyanazon célokat szolgáló elemekkel behelyettesíthetőek. A Nat. szerint 

meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok egyes esetekben összevontan, integráltan 

jelennek meg. Az egyes eltérő megnevezésű tantárgyak Nat. műveltségi terület és tantárgy 

szerinti megfeleltetése az „A tantárgyak struktúrája és a hozzájuk tartozó óraszámok” cím alatt 

történik meg. 
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Témakörök 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 

összességükben – adaptált formában – lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott 

témakörök tartalmi egészét. 

Célok és feladatok 

A készségfejlesztő iskola tanulói számára készült kerettanterv célja az egyéni sajátosságokhoz 

igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységek kiválasztása, 

a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni gyakorlati feladatok ellátására. Az évfolyamok 

közismereti tantárgyai a 9-10. évfolyamokon elért tudásra építenek, azt megerősítik a gyakorlati 

képzés céljainak és feladatainak függvényében. A képzés célja, hogy kialakítsa a tanulóban az 

igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, ellátása és minél önállóbb 

gyakorlása iránt, támogassa a gyakorlati műhelyekben elengedhetetlen praktikus készségek, 

figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakulását. A képzés feladata a 

munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, 

célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása. A képzés során törekedni kell az egyéni 

képességstruktúra feltérképezésére és minél teljesebb körű fejlesztésére az eltérő szükségletek 

alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a hétköznapi életben előforduló 

felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a tevékenységek szükségességének 

példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés alatt minél több lehetőséget kell 

adni a szituációs helyzetekben történő megértésre, gyakorlásra. A készségfejlesztő iskola 11-

12. évfolyamain a gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, 

folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás keretében célszerű elsajátíttatni. Törekedni kell az 

egyéni különbségekből, sajátos nevelési igényből adódó tevékenységválasztásra és az egyéni 

életutak alakulásában szerepet játszó lehetőségek minél teljesebb körű felismertetésére és 

elfogadására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavégzéshez szükséges szociális 

készségek, kommunikáció, a közösségi magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem 

fejlesztésére. Mindezek eléréséhez fontos a tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösztönző, 

cselekvéseken alapuló, a szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző, motivált légkör megteremtése. 
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Fejlesztési területek, nevelési célok 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a gyakorlati évfolyamokon az erkölcsi nevelés területén 

szociális kapcsolataiban felkészül a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésre, megismeri 

a munkatársi kapcsolatok kialakításához szükséges alapelveket. Képes társas kapcsolataiban a 

közösségi magatartás alapvető formáinak megtartására, alkalmazására, fejlődik feladatainak 

elvégzéséhez szükséges kötelességtudata. Megismeri és elfogadja az egyéni különbségekből 

adódó praktikus lehetőségeket, kialakul az egymás segítése iránt érzett igény. 

Nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a tanuló érdeklődik környezete szokásai és 

hagyományai iránt, bővülnek ismeretei a társadalom és az őt körül vevő közösség ünnepeiről, 

jeles helyszíneiről. Kötődik és aktívan részt vesz a helyi megemlékezéseken, felismeri a haza 

legfontosabb értékeit és szimbólumait. 

A tanuló az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén megismeri és iskolai keretekben 

gyakorolja a demokratikus döntési szabályokat, igényli a saját hétköznapi életét meghatározó 

körülmények megismerését, a befolyásoló tényezőket figyelembe vevő választás lehetőségét, 

az önálló döntés szabadságát, aktívan részt vesz a közösség döntéshozatalában. Törekszik a 

társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásformák, jogok és kötelezettségek betartására. 

 

A tanuló önismeretének és társas kapcsolati kultúrájának fejlesztése során megismeri és 

elfogadja reális életlehetőségeit, kialakul igénye a felnőtt élet kapcsolatai iránt, tudatosan 

gyakorolja a különböző helyzetekben szokásos viselkedésformákat. Fejlődik önbizalma, 

önértékelése, felismeri az érzelmi élet fontosságát és irányíthatóságát. Személyes 

kapcsolataiban kerüli a túlzott bizalmaskodást, kialakul magatartásában a felnőttes 

mértéktartás. 

 

A tanuló tudatosan törekszik a testi és lelki egészségre nevelés területén az egészséges életmód 

szabályainak betartására, ismeri és kerüli a káros hatásokat. Megalapozódik a 

munkatevékenységek megkezdéséhez szükséges fizikai és lelki alkalmasság, fejlődik a kitartás, 

a tevékenységek végig vitelének igénye. 

A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a tanulóban mélyül a családi életben elfoglalt 

szerepének ismerete, társas kapcsolataiban felismeri az érzelmi kötődések és kapcsolatok új 

formáit. Megismeri felnőtt élete családi életlehetőségeit, a családi, lakóotthoni együttélések 

alternatíváit. Gyakorolja a konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeit, törekszik a 

nézeteltérések kulturált megoldására, a kialakult kompromisszumokat elfogadja. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való 

odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati 

tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges 

körültekintő magatartás fontosságát. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

tovább tudatosítja a tanulóban az egyén és a környezet egymásra hatásának jelentőségét, a 

környezet kímélésének fontosságát. Felkészít a munkatevékenységek végzése közben és a 

mindennapi felnőtt élet tevékenységeiben felmerülő környezeti hatások megértésére, a káros 

jelenségek elkerülésére, az elvárható óvatosság és mértéktartás szem előtt tartására. 

A pályaorientációs fejlesztés során a tanuló felkészül a gyakorlati képzést követően a számára 

elérhető munkatevékenységben történő részvételre, amelynek része az alapvető képességek és 

készségek feltérképezése mellett az egyéni motivációk és elképzelések összehangolása. A 

képzés fő felelőssége a tanuló érdekében a pályaorientáció terén egyénre szabott megoldásokkal 

az érdeklődés, az alkalmasság és lehetőségek függvényében a megfelelő képzési profil 

kialakítása. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló ismeretei bővülnek a felnőtt társadalom 

munkamegosztásának rendjéről, a családban elvárható feladatokról és a személyes felelősségi 

körébe tartozó lehetőségekről. Tudatosul az anyagokkal és energiával történő takarékosság 

fontossága, az életvitel tervezésének, a gazdálkodásnak a jelentősége a mindennapi életben. 

 

A médiatudatosságra nevelés során a tanuló elsajátítja az elektronikus információhordozók 

célszerű és szükségszerű felhasználását, felismeri a virtuális valóság és „igazi” valóság  közötti 

eltéréseket, fenntartással fogadja a médiahíreket. Megismeri a munkatevékenységekhez 

szükséges információk elérésének lehetőségeit. 

Tanulás tanítása terén a tanuló igényli a gyakorlatba ágyazott ismeretelsajátítást, elfogadja a 

folyamatos önképzés szükségességét a változó világhoz történő alkalmazkodás érdekében. 

Fejleszti és alkalmazza az önképzésben az iskolai pályafutása során elsajátított tanulási 

technikákat. Megőrzi kíváncsiságát a környezet változásai iránt és igyekszik a változásokat 

beépíteni ismereteibe, alkalmazni az új lehetőségeket. 

 

Kulcskompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 
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Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen 

való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes 

kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 

 A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen 

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva. Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az 

én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a 

szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle 

szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében 

nem megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. Ezen nevelési-oktatási 

formában idegen nyelv oktatása nem folyik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciákra 

helyeződik. 

 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 
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kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére, az elemi mérlegelő érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell 

tartani / ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű 

logikai összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban 

való hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

valószínűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. 

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a 

szokások kialakítása van inkább előtérben, de a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is 

fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, 

hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, 

tudja, hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége 

segítségre a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való 

felkészítés). Ez leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok középsúlyos értelmi fogyatékos 

ember számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 
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foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle 

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési 

normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, 

amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

Egységesség és differenciálás 

 

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő 

képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás 

alkalmazását. Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel 

is küzdő tanulók számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozások támogató jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a 

műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető 

kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés 

és kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben betölthető eltérő lehetőségek megismerésére, 

kiválasztására. Az gyakorlati évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni 

életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek 

és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni. 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató 

munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterve 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 5 360 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 2 144 

Matematika Matematika 5 5 360 

Történelem  

és állampolgári ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

1 1 72 

Természettudomány  

és földrajz 

Természettudomány 3 3 216 

Művészetek Vizuális nevelés 2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Egyéb Pályaorientáció 1 1 72 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4 4 288 

Testnevelés  

és egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(közösségi nevelés) 

1 1 72 

Összesen  31 31 2232 

Szabadon tervezhető  3 3 216 

Mindösszesen  34 34 2448 

 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

9. évfolyam: 3 óra Pályaorientáció 

10. évfolyam: 3 óra Pályaorientáció 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató 

munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterve a 

szabadon tervezhető órakeret felhasználásával 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 5 360 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 2 144 

Matematika Matematika 5 5 360 

Történelem  

és állampolgári ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

1 1 72 

Természettudomány  

és földrajz 

Természettudomány 3 3 216 

Művészetek Vizuális nevelés 2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Egyéb Pályaorientáció 4 4 288 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4 4 288 

Testnevelés  

és egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(közösségi nevelés) 

1 1 72 

Mindösszesen  34 34 2448 

 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 



150 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantervben. A témakörök egy adott tantárgyon 

belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek meg, hogy 

igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de összességükben 

lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi egészét. 

 

Célok és feladatok 

Ebben a szakaszban – az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, 

alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. A 

pedagógus feladata biztosítani az enyhe értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat 

befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon 

a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való 

megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú 

tanulásszervezést. A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában 

megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, 

támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 

  



151 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás érvényesítése; a mindennapi 

gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével valósul meg. 

A folyamat végén az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és hagyományokra, hazájára 

való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti érdeklődés és tisztelet 

megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét szűkebb környezetének 

megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A társadalom, a társadalmi 

jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és önálló életkezdési 

ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban elfoglalt, 

elfoglalható helyéről. 
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A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban kialakul 

a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. A társas 

kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése, 

önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és 

bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 
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beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában megismeri a 

harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi élethelyzetek 

megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős párkapcsolat 

kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

A támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok kezelési 

lehetőségeinek, az érzelmi bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a felismerése 

a felnőttkorba lépő fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez 

elengedhetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad 

a tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás fontosságára, a táplálék 

összetevőinek, minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális 
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gondoskodás gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, 

a küllem, az ápoltság összefüggéseire. 

A hétköznapi élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, 

felelős párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a 

társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális attitűd, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 

igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

A fenntarthatóságot és környezettudatosságot segíti, ha a pedagógiai helyzetekben 

cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak számbavétele, a védekezés 

lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez igazított szokásrendnek a 

megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel 

kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának 

igénye. 
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A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a 

környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak 

számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez 

igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy 

fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér 

kialakításának és megóvásának igénye. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerőpiaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és 

érdeklődésének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai 

elérése érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet kap a figyelem ráirányítása a 

tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz világában és a 

fogyasztás területén. 
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A tanuló a pedagógiai folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, a 

segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés terén, 

tapasztalatokat szerezhet a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és 

kockázatainak mérlegelésében. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának előtérbe 

kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A médiatudatos 

magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt jelenti, 

hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasztásában, 

használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos információk 

megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk hitelességének 

ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök használatában. 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, képességeknek 

megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít elfogadni és 

megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet a 

tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerőpiaci és a 
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társadalmi integráció elérése érdekében. 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

 

Kulcskompetenciák 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerőpiaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A 

valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes azt 

megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel 

rendelkezik. A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere – fejlesztésük 

egymásra épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges kompetenciák a 

jövőben való boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan kompetenciákkal, 

amelyek a társadalomban való sikeres részvételhez, az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükségesek. Ezek a kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz köthetőek. 

Kialakításuk, fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat 

nevelő-oktató intézményekben is elvárásként jelenik meg. Egy-egy terület fejlesztési feladatai 

valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve számos terület tartalmainak feldolgozása 

valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. Az egyes területek kijelölik, hogy mely 

kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a fejlesztési feladatok megvalósítása folyamán.  

A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 

horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 

specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 
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A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák) 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Az idegen nyelvi kommunikáció mint 

kiemelt kompetenciaterület az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében egyénileg 

differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, a figyelem, az emlékezet fokozott 

fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres kommunikáció 

érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a játékos helyzetekben 

történő megvalósításra, a helyzetgyakorlatokra. Törekedni kell a digitális technológia kínálta 

eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 
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digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 
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részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Egységesség és differenciálás 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, 

amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a 

differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló 

tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az együttműködés 

terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező 
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tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni 

munka, az individualizált munka. A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik 

meg, hogy az egységes tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének 

teljes kibontakoztatása érdekében. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, 

nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a 

gyógypedagógiai intézményi, mind az integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba 

sorolás, a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában 

egyaránt. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a 

pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és 

az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos 

– eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a 

lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. A pedagógus a 

differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. A differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két 

kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni 

utat, illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A 

másik a kimeneti elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, 

a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. A bemenetnél, az iskolai, 

oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre szabott feltárása szükséges, 

a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs funkciók területeinek 

feltérképezésével. A feltárás eredményeire kell építeni az egyéni út meghatározását, a 

pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. A kimeneti elvárásokat – a pedagógiai 

folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe 

véve – a társadalmi szükségletből kell levezetni. A fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési 

rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a 

tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs 

cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, mérlegelés, közvetlen megfigyelés, 

kipróbálás mint tipikus tevékenységek és (d) a kíváncsiság mint motiváció. 

 



162 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

HELYI TANTERV 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos készségfejlesztő 

iskolai tanulók számára 

11-12. évfolyam 

 

 

 

Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM: 036045 

Jászberény 

 

2021. 

  



163 

 

EGYMI Tantárgyak és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató 

munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 11–12. évfolyamos közismereti kerettanterve 

 

Műveltségi 

terület 

Tantárgy neve 11. évfolyam 

(heti 

időkeret) 

12. évfolyam 

(heti 

időkeret) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 

1 1 72 

Matematika Matematika 2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 1 1 72 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

 Osztályfőnöki óra 1 1 72 

Közismeret összesen 10 10 720 

További szabad közismereti időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő kerettantervek 20 20 1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Összesen: 34 34 2448 

 

EGYMI Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

11. évfolyam: 2 óra Magyar nyelv és irodalom 

12. évfolyam: 2 óra Magyar nyelv és irodalom 
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EGYMI Tantárgyak és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató 

munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 11–12. évfolyamos közismereti kerettanterve a 

szabadon tervezhető órakeret felhasználásával 

 

Műveltségi 

terület 

Tantárgy neve 11. évfolyam 

(heti 

időkeret) 

12. évfolyam 

(heti 

időkeret) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 3 216 

Matematika Matematika 2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 1 1 72 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

 Osztályfőnöki óra 1 1 72 

Közismeret összesen 12 12 864 

Készségfejlesztő kerettantervek 22 22 1584 

Összesen: 34 34 2448 

 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 

Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 

folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 

következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 
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- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 

tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 

meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 

összességükben lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

 

Célok és feladatok 

 

A készségfejlesztő iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerőpiaci és társadalmi 

integrációra. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a készségfejlesztő 

iskolai képzésben kiemelt célja támogatni a gyakorlati ismeretek elsajátítását, gyakorlási- 

kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a 

társadalmi cselekvőképesség, a személyiségstruktúra megszilárdítására. Támogatja a 

személyiség komplex, harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő 

önértékelés megerősödését, segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, 

a gondolkodás további fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, 

viselkedési normák, szociális interakciók gyakorlásának. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. A szabálykövető magatartás érvényesítése a 

mindennapi gyakorlatban, az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének 
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tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának 

felismertetésével valósul meg. Segíti az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének 

tudatosítását a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok megerősítésével, az állampolgári 

ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás 

nyújtásával. A folyamat végén az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és hagyományokra, hazájára 

való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti érdeklődés és tisztelet 

megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét szűkebb környezetének 

megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A társadalom, a társadalmi 

jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és önálló életkezdési 

ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban elfoglalt, 

elfoglalható helyéről. 
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A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Iskolai keretekben gyakorolja a demokratikus 

jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola az egyéni adottságokhoz és 

lehetőségekhez mérten biztosítja a tanuló részvételét a helyi civil társadalom életében azért, 

hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt. 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése területén az enyhe értelmi fogyatékos tanulóban 

kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énkép, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. A 

társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése, 

önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és 

bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A serdülőkorban, mint a személyiség kialakulásának 

döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt szerepet kapnak 
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a feszültség, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak felismerése és 

leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, tervek a felnőtt 

szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, ha a tanuló képes 

a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására. 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában megismeri a 

harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi élethelyzetek 

megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős párkapcsolat 

kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

A támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok kezelési 

lehetőségeinek, az érzelmi bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a felismerése 

a felnőttkorba lépő fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
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A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez elenged- 

hetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad a 

tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás, a táplálék összetevőinek, 

minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális gondoskodás 

gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, a küllem, az 

ápoltság összefüggéseire. 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek a 

társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. A szociális 

attitűd, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és a megoldás 

képességének kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a munka 

világában is támogatja a beilleszkedést. 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 

a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális attitűd, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 
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igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a tanuló 

felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének megóvása, a 

természet védelme érdekében. 

A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a 

környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak 

számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez 

igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy 

fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér 

kialakításának és megóvásának igénye. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerőpiaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és 

érdeklődésének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai 

elérése érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
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A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet 

lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást, 

felismeri, hogy milyen az észszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A folyamatban kiemelt 

szerepet kap a figyelem ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű 

gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás területén. 

A tanuló a pedagógiai folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, a 

segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés terén, 

tapasztalatokat szerezhet a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és 

kockázatainak mérlegelésében. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának előtérbe 

kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A médiatudatos 

magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt jelenti, 

hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasztásában, 

használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos információk 

megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk hitelességének 

ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök használatában. 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező 

beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
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A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, képességeknek 

megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít elfogadni és 

megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet a 

tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerőpiaci és a 

társadalmi integráció elérése érdekében. 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerőpiaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A 

valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes azt 

megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel 

rendelkezik. A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere – fejlesztésük 

egymásra épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges kompetenciák a 

jövőben való boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan kompetenciákkal, 

amelyek a társadalomban való sikeres részvételhez, az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükségesek. Ezek a kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz köthetőek. 

Kialakításuk, fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat 

nevelő-oktató intézményekben is elvárásként jelenik meg. Egy-egy terület fejlesztési feladatai 

valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve számos terület tartalmainak feldolgozása 

valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. Az egyes területek kijelölik, hogy mely 
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kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a fejlesztési feladatok megvalósítása folyamán. 

A 11–12. évfolyamon jellemzően fejlesztendő kulcskompetenciák meghatározhatóak, azonban 

egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére helyeződik a hangsúly – az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző. Ezért a szakértői bizottságok és a 

gyógypedagógusok képességekre, részképességekre vonatkozó vizsgálati eredményeire is 

támaszkodva differenciált, egyénre szabott programokon keresztül érhető el a tanulási képesség 

egyénileg különböző szintre fejlesztése. 

 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 

alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 

érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 

váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 

legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 

alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi kompetenciák) 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelés-oktatás ezen szakaszában, ebben az 

intézménytípusban idegen nyelv oktatása nem történik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciák 

fejlesztésére helyeződik. 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 

során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 

nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 

folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 

anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 

(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 

összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 

felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 

(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Törekedni kell a digitális technológia 

kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 

 

 

 



174 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 

megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 

biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 

szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 

digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 

digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 

biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 

kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 

részvétel érdekében. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 

fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 

térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 

felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 

folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 

matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 

élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 

stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 

előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 

egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 

érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 

erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 

elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 

eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 

helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 
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tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 

valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 

tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 

részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 

kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 

beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 

csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 

az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 

tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-

tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 

munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 

életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 

 

Egységesség és differenciálás 

 

Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A 

tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség 

szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni 

munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny 

és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő 
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az olyan differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló 

számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez 

illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az 

olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, 

melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.  

A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló 

szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az 

aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek 

bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását 

(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik más tantárgyakat 

tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a 

témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi 

kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve 

kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a 

helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris) 

téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek 

megjelölésével. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál 

a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való 

illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az 

egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) 

nevelés, oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló 

tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához 

igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik. 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás egy olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert 

kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a 

differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – a tanuló 

tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló munkavégzés és az együttműködés terén való 

fejlettsége, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább kedvező 
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tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, az egyéni 

munka, az individualizált munka. A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik 

meg, hogy az egységes tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének 

teljes kibontakoztatása érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban 

alkalmazott eszközegyüttesként kell megjelennie. Az egyéni fejlesztési programok, a 

differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a 

tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé 

állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. A 

pedagógus együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának 

két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az 

egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai 

mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés 

kritériumainak, a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. A 

bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. Erre lehet építeni az egyéni út 

meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. A kimeneti elvárások – a 

pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig 

figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők. 


