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I. AZ ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA 

  

Az első Waldorf iskola Stuttgartban Emil Molt, a Waldorf Astoria Gyár igazgatója kezdeményezésére 
jött létre a munkások gyermekei számára, Rudolf Steiner szellemtörténész és filozófus útmutatásai 
nyomán. Ma világszerte csaknem 900 ilyen típusú iskola működik. Magyarországon 1989-ben 
Solymáron szülői kezdeményezésre alakult meg az első Waldorf iskola. Nyíregyházán 1995-ben szintén 
egy lelkes szülőkből álló közösség hozta létre a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesületet, amely egy 
évvel később megnyitotta a Szabad Waldorf Óvoda és Iskola kapuit két osztállyal, azóta felmenő 
rendszerben kiépült a teljes szerkezet: Ma a legidősebb diákok a 13. évfolyamot végzik. (A Waldorf 
iskolák 12+1 évfolyamos, egységes iskolák. A 13. év az állami érettségi vizsgákra való felkészülés 
időszaka.) 
A Waldorf pedagógia alapjai 
A Waldorf iskolák a Steiner által kidolgozott embertanra épülnek: a Waldorf pedagógia az embert a 
maga teljességében szemléli és az életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletek 
felismerésén és kielégítésén alapszik. Az iskola ily módon az emberré válás csodás műhelye lehet, ahol 
minden gyermek a saját ritmusa és képességei szerint fejlődhet testileg, lelkileg, szellemileg 
egészséges, életfeladatának megfelelni tudó felnőtté. 
Az első nyolc osztály 
Az óvodás korból az iskolába való átmenet a Waldorf iskolákban. Az első három év alapozza meg a 
további fejlődés, képességei majdani kibontakozásának lehetőségét. Az írás, olvasás, számolás 
tanulása fokozatosan, a művészetekkel mélyen áthatva történik. 
Az első nyolc évben egy osztálytanító kíséri végig a gyerekeket, a tantárgyak többségét ő tanítja 
epochális rendszerben, vagyis egy-egy tantárgyat folyamatosan három-négy hétig, a nap első két 
órájában. Ezek az elmélyülésre módot adó időszakok adják meg az igazi tanulás, az átélés, vagyis a 
valódi megismerés lehetőségét. Ezt segíti elő a festés, a formarajz, a plasztika, az euritmia és a zene is 
– a tanítás szerves részeként. A főoktatás után szakórák következnek: két idegen nyelv (az angol és a 
német), a kézimunka, a mindennapi mozgás, valamint más közismereti tárgyak mellett a fa- és 
fémművesség, a földművelés, a kertészkedés és a hagyományos kézműves-mesterségek. 
A tanulás ritmusa 
Életünk az ébrenlét és alvás, befogadás és felejtés/feldolgozás ritmusa szerint zajlik. A Waldorf 
iskolákban ez a ritmus az évkör/tanév és minden egyes tanítási nap alapja. A gyerekek és a fiatalok 
reggel a legfogékonyabbak a gondolkodásra. A tanítás ezért azokkal a közismereti tárgyakkal kezdődik, 
amelyekben különösen fontos szerepet kap a megértés, a gondolkodás és a képzeletalkotás. A nap első 
két órájában (három-négy héten, epochán, vagyis korszakon át) ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak 
a gyerekek. Az egyes időszakokat gyakorlatok, szóbeli beszámolók és írásbeli fogalmazások, dolgozatok 
egészítik ki. Ezek adják meg osztályzatok helyett a diákoknak az elégedettség érzését, vagy éppen arra 
sarkallják, hogy szorgalmasabban tanuljon, többet gyakoroljon. 
A főoktatást követő nagyszünet után a rendszeres gyakorlást igénylő szaktantárgyak következnek, 
órarend szerint. 
A gimnáziumi évek 
A felső tagozatos években (9-12. évfolyam) a legfőbb teendő a gyermekekben élő tudás ki-szélesítése 
és a különböző tudományágak rendszerezése. A felnövekvő ember feladatai há-rom módon írhatók le: 
–  meg kell ismerkednie a föld törvényeivel és az e törvények által megszabott feladatokkal 
–  meg kell tapasztalnia a világot, titkaival, ellentmondásaival a maga sokszínűségében 
–  rá kell találnia saját helyére ebben a világban, a maga egyéniségét fölvállalva. 
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Erre a négy évre is a fokozatosság elve érvényes! A kilencedik osztályban a tudatosság van születőben. 
Ennek a korosztálynak ideálokra van szüksége, melyekkel azonosulva tudatosítja létezését. Szívet és 
lelket tápláló ideálokra van szükségük! Ezért ebben az évben a fő tantárgyak mellett a 
művészettörténetnek is központi jelentősége van. A tízedik osztály az ifjú ember magára találásának 
kora. Ezt az évet az ok-okozati gondolkodás, a törvényszerűségek vizsgálata jellemzi: már nem a 
hogyannal, hanem a miérttel kérdez. A tizenegyedik osztályban a honnan hová a legfőbb kérdés. A 
világos gondolkodás erősítése a cél, hiszen ez a kor-osztály gyakran hoz döntéseket a jövőre 
vonatkozólag. A tizenkettedik év a vizsgáztatás és az önmagukba nézés ideje. Sokan közülük ebben az 
időszakban jelölik meg azt az utat, melyet követve képesek lesznek a világért tenni, s azt szabadon 
alakítani. A tizenharmadik évben a fiatalok már csak az érettségi és felvételi vizsgákhoz szükséges 
tantárgyakból készülnek. 
Az iskola fenntartása, működtetése 
A Waldorf iskolák egységes tanterv szerint működnek (lásd Waldorf Kerettanterv) Szakmai 
felügyeletüket közvetlenül a mindenkori illetékes minisztérium látja el. 
A fenntartás egy részét az állami normatíva, a másik felét elsősorban a szülői felajánlások, 
másodsorban a különböző pályázatokon nyert összegek fedezik. 
A nyíregyházi Waldorf iskola fenntartója a kezdetektől a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület, 
melyhez bárki csatlakozhat, aki a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja, és az egyesület 
célkitűzéseit magáénak érzi. A Waldorf iskolák fontos alapelve, hogy mindenki előtt nyitva állnak, 
vallási és egyéb hovatartozástól függetlenül, beleértve a szülők aktuális anyagi helyzetét is, tehát 
anyagi okokból egyetlen gyermek sem maradhat ki a Waldorf iskolából. Ez alapelv. 
II. A waldorf-pedagógia alapján működő intézmények waldorf-kerettanterve, 

 mint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozó egyedi megoldás, illetve mint az intézmény 
nevelési programjának és helyi tantervének alapdokumentuma  

II.1. A Pedagógiai Program melléklet a Waldorf-Kerettanterv 

 

III. Az intézmény helyi megoldásai a Kerettanterv által kijelölt keretek között: 

 
Waldorf-iskola átveszi a Waldorf-kerettantervben meghatározott tantárgyi rendszert és teljesíti az 

egyes tantárgyakhoz rendelt kötelező óraszámokat. 

Eltérések:  

🙜 Szabadvallás oktatás a szülők igényei alapján szabadon választható tantárgy. 

🙜 A mindennapos testneveléshez kötelezően választható tevékenység a mi iskolánkban az 

alsó négy osztályban:  

                                           Erdőjárás 

🙜 Művészeti nevelés: 

A Kézművesség 

5-8. osztályban a kézműves órák szinte kizárólagos alapanyaga a fa. Így a kézművesség 
alapelemeinek oktatása a Waldorf Kerettanterv 2020. Famunkák címszó alatt található. 
Gimnáziumban:- - Iskolánk gimnáziumában az alapfokú művészetoktatás kötelező tantárgyai keretén 
belül kézművességből az- Asztalosságot- választottuk. Műhelyünk, eszközeink, és a személyi 
feltételeink ezt tették lehetővé. te 

 Az egyes szaktárgyakra vonatkozóan 

🙜 Nyelvoktatás 
Iskolánkban a választott két nyelv: angol és német. 
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🙜 Művészetoktatás 
5-8. osztályban a kézműves órák szinte kizárólagos alapanyaga a fa. Így a kézművesség 
alapelemeinek oktatása a Waldorf Kerettanterv 2020. Famunkák címszó alatt található. 
Gimnáziumban az alapfokú művészetoktatás kötelező tantárgyai keretén belül kézművességből 
az mi az Asztalosság tanterve szerint tanítunk. Műhelyünk, eszközeink, és a személyi feltételek ezt 
teszik lehetővé. 

🙜 Kertművelés 
Kertművelés tantárgyat 6-8. osztályig a Kerettanterv leírásának megfelelően tanítjuk. 6-7. 
osztályban heti két órában, nyolcadik osztályban heti 1 órában.  
 

🙜 Gyakorlatok rendje 
 

9-12. OSZTÁLY  

A Waldorf-iskolák gyakorlata azt mutatja, hogy a diákok világ iránti érdeklődését nem lehet pusztán az 

iskolapadban kielégíteni. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor olyan jelentős életmódbeli változások 

álltak be a társadalomban, amelyek fokozatosan elszigetelik a fiatalokat az élet olyan fontos 

területeitől, mint pl. az élelmiszerek előállítása, az idősek, betegek ápolása, a használati tárgyak 

készítése. Nagyon fontos tehát, hogy ezeken a területeken ne elméleti, hanem gyakorlati módon 

legyenek jelen a diákok.   

A felső tagozatban végzett gyakorlatoknak emellett fontos jellemzője, hogy nem szakmai jellegű 

képzést adnak, erre a rendelkezésre álló idő nem is lenne elegendő. A gyakorlatok megtartását tehát 

elsősorban a pedagógiai célok indokolják.  

 

MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT - 9. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

Egyre inkább szükségessé válik, hogy a fiatalok még iskoláséveik alatt lehetőséget kapjanak arra, hogy 

gyakorlati feladatok elvégzésére vállalkozhassanak, és kipróbálhassák magukat a valóságos munka 

világában. Különösen a pubertás után van szükségük mind a fiúknak, mind a lányoknak tapasztalatok 

és élmények szerzésére a mai munkakörülmények konkrét feltételeiről.  

A diákok 9. osztályos korával összhangban áll az intenzív elmélyedés egy parasztgazdaság mindennapi 

életében. Erre a korukra már elkezdenek felmerülni bennük az élettel kapcsolatos általános kérdések: 

Mi a kapcsolat az ember, valamint a föld, a növényvilág, és az állatvilág között? Milyen problémák 

merülnek fel a technika és a modern szociális viszonyok következtében? Az összes életkérdés 

átfogalmazódik bennük, és minden eddiginél többet foglalkoznak tudatuk erejével. Ebben a korukban 

a fiatalok elementáris késztetést éreznek fizikai erejük használatára, és ezzel kapcsolatban akaratuk 

kipróbálására, valamint energiát, körültekintést, bátorságot és lélekjelenlétet igénylő feladatok 

elvégzésére. Ehhez jön még egy egészséges, természetes vágy, kimenni a természetbe, ami viszont 

ipari övezeteinkben gyakran kielégítetlenül marad. Az ilyen tevékenységeknek vonzónak kell lenniük 

értelmük, energiájuk és idealizmusuk számára.  

Javasolt témakörök:  

A diákoknak intenzív, konkrét munkát kell végezniük egy parasztgazdaságban, és közben foglalkozniuk 

kell a főbb mezőgazdasági termékek termelésével, a vidék gondozásával, és a földmunkákkal. A 

mezőgazdasági gyakorlat során egyénileg vagy csoportosan dolgoznak egy parasztgazdaságban, ahol 

általában életükben először nyernek bepillantást ezen ősi foglalkozás tevékenységébe és kenyérkereső 

munkájába. Hasznos, ha a gazdaság vezetője rábírható arra, hogy a gazdasági realitásáról is beszéljen, 

úgymint a termelési árakról és költségekről, új berendezések (pl. traktor) beszerzésének 

tőkeigényességéről, EU támogatásról stb.  



7 

 

 

Szerezhető tapasztalatok:  

A cél a veteményezéssel, a gyomtalanítással, a trágyázással, a betakarítással, és a raktározással 

kapcsolatos összes tevékenység megismerése, az állattartással és állatgondozással, valamint a 

tejfeldolgozással kapcsolatos alapismeretek megszerzése, a parasztgazdaság teljes egészének, mint 

gazdasági szervezetnek a megismerése a szociális vonatkozásaival együtt. Közös munkavégzés 

emberekkel és gépekkel. A gyakorlat lefolytatására a legalkalmasabbak olyan parasztgazdaságok, 

amelyek bio, biodinamikus, vagy ökológiai módszer szerint dolgoznak, és nyíltak a fiatalokkal szemben. 

"Ellenpéldaként" hagyományos módszerekkel dolgozó parasztgazdaság is számításba jöhet.  

A gyakorlat során a gazdaságról, annak földrajzi, gazdasági és szociális adottságairól, valamint a napi 

munkamenetről naplót kell vezettetni a diákokkal, amely elősegíti a saját tapasztalatok, élmények 

tudatos feldolgozását. Hasznos a gyakorlatot követő általános megbeszélés az osztállyal, melynek 

során a diákok kicserélhetik nézeteiket, és elmondhatják, mit tanultak.  

Iskolánkban a 72 óra időtartamú gyakorlatot a következőképpen bontottuk meg: 

- Az első héten 36 óra mezőgazdasági gyakorlat 

- A második héten a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemek ipari célú feldolgozásainak megtekintése 

(fotókkal történő dokumentálása) 

- A bio és nem bio feldolgozási módok összehasonlítása 

- egészséges táplálkozással kapcsolatos előadáson való részvétel (tudatosan étkezzünk) 

 

 

FÖLDMÉRÉSI GYAKORLAT   

10. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

A diákoknak a gyakorlat kapcsán meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika nemcsak az összefüggések 

megértéséről szól, hanem arról is, hogyan tud valaki pontos számításokat végezni, és azt megbízhatóan 

ellenőrizni. A hozzátartozó matematikai tartalom a logaritmusszámítás, a szinusz- és koszinusztétel, 

valamint az ezeken alapuló számítási eljárások.  

A 16 évesek, akiket nemcsak az összefüggések megértése érdekel, hanem konkrét tapasztalatokat 

akarnak szerezni, szakmailag megalapozott önállósághoz jutnak, amely próbára teszi úgy értelmi 

képességeiket, mint fizikai akaratuk latba vetését.  

Javasolt témakörök:  

A gyakorlat felöleli a térképkészítés alapvető lépéseit a földméréstől egészen a térkép megrajzolásáig. 

A diákok benyomást szerezhetnek arról, hogyan hozzák létre a mindennapos használati tárgyat, vagyis 

a térképet, és megismerik az építési munkákhoz szükséges tervezés alapját képező földmérés 

jelentőségét. A mérések rábírják a diákokat, hogy alávessék magukat a munka céljából, az alkalmazott 

mérési módszerből és a mérőberendezésből adódó objektív követelményeknek. Gondosságuk, 

türelmük és önbecsülésük szükséges ehhez a munkához. Megismerik a lehetséges hibaforrásokat, és 

gyakorlati fogalmat alkothatnak a pontos munkavégzésről.  

• A legtöbb mérés csoportmunka eredménye.  

• Meg kell állapodni a munkamegosztásról, és azt be kell tartani.  

• Sok mérési folyamatban az idő is és a hely is szerepet játszik.  

• Az egyes diákoknak figyelemmel kell kísérniük a teljes folyamatot, nehogy elmulasszák azt a 

pillanatot, amikor a rájuk eső munkát el kell végezniük.  

• A térkép megrajzolása gondosságot és pontosságot követel.  

• Képzelőerejük és absztrakciós képességük erősödik.  
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• A pontosság fogalma kitágul, mivel a mérést is és a rajzolást is pontosan kell végezni.  

• Meg kell beszélni, és tisztázni kell a hibákat, azok okait, és kijavításuk lehetséges módjait.  

Különféle ezzel kapcsolatos témákat is érinteni kell, éspedig az országos földmérési alaphálózatot, a 

térképészetet és a földgömb ábrázolását síklapon, a földrajzot és a csillagászatot.  

Szerezhető tapasztalatok:  

A diákok megismerik a pontos térképek előállításának módját.  

Azok a diákok, akiknek a komplikált összefüggések megértése nehézséget okoz, új módon közelíthetik 

meg a matematikát ezen a gyakorlati aspektuson keresztül, ami inkább a biztonságra és a 

bizonyosságra helyezi a hangsúlyt.  

A gyakorlat függ a tervezéstől, időtartama 2-3 nap közötti. Ha csak 2 nap áll rendelkezésre, akkor a 

gyakorlatot a megelőző órákon elő kell készíteni, és a térképet nem a helyszínen, hanem a gyakorlatot 

követő szakórákon kell az iskolaév során megrajzolni.  

A földmérési gyakorlatot osztálylétszámtól függően 2 vagy 3 napra terveztük! 

 

ERDÉSZETI GYAKORLAT   

10. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

Ez a gyakorlat megtartható a 9. vagy a 11. osztályban is, a téma súlyozásától függően. Minősége alapján 

az erdészet gyakorlat a földmérés és a szociális gyakorlat között következik. A földmérés a 

geomorfológia méréstechnikai felfogását közvetíti, a szociális gyakorlat embertársaink szükségletei 

kielégítésének önzetlen támogatását igényli, az erdészet gyakorlat pedig átvezet egyiktől a másikhoz.  

A terep ökológia és az erdészeti munkamódszerek segítik az erdei ökológiai rendszer vizsgálatát, a 

szükségletei feltárását, és ezzel a szükséges erdészeti intézkedések megtételét. Ebből a következő 

Kerettanterv alapulvételével lehet az erdészeti gyakorlathoz a helyi viszonyoknak megfelelően 

súlyozott tantervet összeállítani.  

Javasolt témakörök:  

GYAKORLATI MUNKA AZ ERDŐBEN:  

A szóban forgó erdőterület fontosság szerint meghatározott erdészeti-ökológiai munkáit a diákok és 

az erdészeti dolgozók közreműködésével össze kell foglalni egy programba, amiből az intézkedési terv 

készül. Ehhez néhány javaslat:  

• Újbóli erdősítés (pl. viharkár után).  

• Új telepítés.  

• Fakitermelés.  

• Tavacskák, vízfolyások, kiszáradt rétek, vagy egyéb kiválasztott mikro-élethelyek revitalizálása.  

• Erdészeti berendezések felállítása (etetőhelyek, magaslesek, vadkerítések  stb.).  

TUDOMÁNYOS - ÖKOLÓGIAI KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK:  

• Klimatikus mérések.  

• Mikroklíma: az alábbi összehasonlító mérések különböző kiemelt helyeken (az erdő közepén, az 

erdő szélén, mezőn):  

• levegő- és talajhőmérséklet (hőmérsékletváltozások a nap folyamán),  

• levegő páratartalom (higrométerrel) és kipárolgás (evaporiméterrel),  

• talajnedvesség, 

•  szélirány és szélsebesség,  

• csapadék.  

• A makroklíma egyidejű megfigyelése.  
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• A földmérési gyakorlaton szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása: klimatikus mérőhelyek, 

valamint botanikai és zoológiai ellenőrző területek kimérése.  

• Botanikai vizsgálódások.  

• Zoológiai vizsgálódások (madárhangok, madárfészkek stb.), kisemlősök, nagyvadak (lábnyomok, 

vadcsapások, állati ürülékek stb.).  

• Talajvizsgálatok: talajmetszetek ásása.  

A témákat átfogó ökológiai összefüggések csoportos megbeszélése és munkafüzetbe rögzítése 

(ökológiai rendszerek, élethelyek, tápláléklánc, táplálékpiramis stb.).  

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK  

A diákok kisebb csoportokban dolgoznak. Minden nap munkamegbeszéléssel kezdődik és a napi 

beszámolók tapasztalatainak kicserélésével végződik. Mindegyik csoport pontos jegyzeteket készít a 

végzett munkájáról és a megfigyeléseiről. Az összes ilyen beszámoló összefoglalásaként záró 

beszámolót készítenek. Ha az erdészeti gyakorlatot minden évben ugyanakkor és ugyanazon a helyen 

tartják, akkor az évenkénti változások megfigyelése is lehetséges. Minden osztály munkájához az előző 

évek beszámolói szolgálnak alapul.  

Szerezhető tapasztalatok:  

A fiataloknak ki kell bővíteni a növények és állatok életmódjára és szükségleteire vonatkozó 

ismereteiket, annak érdekében, hogy ezzel kiterjesszék az erdőre, mint ökológiai rendszerre vonatkozó 

elképzelésüket. Ezen túlmenően az erdőben végzett gyakorlati munka által közeli élményként 

tapasztalják meg az erdő szükségleteit.  

Az erdészethez kapcsolódó fafeldolgozó üzemek látogatása 2 vagy 3 nap időtartamban. 

 

NÉPRAJZI GYŰJTŐMUNKA ERDÉLYBEN  
10. évfolyam 

Célok és feladatok 
A fiatalok figyelmét ebben az életkorban az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet életformája 
felé fordítjuk, így kerül sor egy erdélyi, 2 hetes néprajzi gyűjtőmunkára. A gyűjtőmunka során konkrét 
adatokra, az életformára jellemző pontos megfigyelésekre van szükségük, és ez jótékonyan segíti őket 
abban, hogy az életkorukból adódó nehézségeiken felülemelkedjenek. 

Ennek a gyakorlati munkának nem titkolt célja az is, hogy a tanulókban előhívjuk a sokban sajátos 
viselkedés-és életformát képviselő emberek iránti érzékeny, befogadó figyelmet, megértést, valamint, 
hogy a megélt tapasztalatokon keresztül elmélyítsük történelmi, geopolitikai ismereteiket. A gyakorlati 
munka sokban segítheti a fiatalok egymás iránti felelősségérzetének erősítését is, hiszen a 
meglátogatott falu életét csoportokban dolgozzák majd fel. 

Ennek a gyakorlatnak fontos jellemzője még annak komplex jellegében rejlik; a tanulók tapasztalatot 
szerezhetnek arról, miként függenek össze egymással az életforma egyes elemei, pl. a földrajzi 
adottságok a történelmi folyamatokkal, a kialakult életterekkel, a tárgyi világgal, a hétköznapi és 
ünnepi szokásrendszerrel, stb. 

A terepgyakorlatra az osztályfőnöki vagy más órák keretében az iskolában illetve otthoni feladatok 
formájában készülnek fel a diákok. Az osztály tanulóiból ekkor több témának ún. „szakértői” csoportjait 
szervezzük meg, melyek saját témájukban mélyednek el az előkészítő hetek során. 

Javasolt témakörök 

● hétköznapi életforma 
● ünnepi szokások 
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● a lakóhely és környezete 
● népművészet (beleértve a népzenét, táncot) 
● nyelvjárások 

A terepmunka során újabb csoportok alakulnak, melyekben minden témának a „szakértője” jelen van, 
hogy az előre megszerzett tudását a csoportjának átadja 

A tanulók egy pontos feladatsorral érkeznek a faluba, melyet a csoportjukkal együtt teljesíteniük 
kell. Némely feladatot már otthon elvégezhetnek. Ebben a feladatsorban fontos elemek: 

– a falu földrajzi elhelyezkedése 

– a falu lakosságának, intézményeinek bemutatása 

– Erdély rövid történelme 

– egy – lehetőleg három generációs – család összetételének pontos ismertetése 

– egy idős emberrel készített életútinterjú 

– a család ünnepnapjainak bemutatása, szokások, ételek, öltözet, stb. 

– a ház, az udvar alaprajza 

– művészi igénnyel készült rajzok, festmények 

– népművészeti motívumok, jellegzetes tárgyak, díszítő elemek 

– lehetőség szerint népdal, mondókák, mesék, stb. gyűjtése 

– a köznyelvtől eltérő nyelvi elemek a hangrendszer, szókészlet, nyelvtani rendszer terén 

Szerezhető tapasztalatok 
A fiatalok a terepen megszervezik a fogadó családdal való ismerkedésüket, és felelnek a jó kapcsolat 
kialakításáért. 

Részt vesznek a családok életében – pl. kerti, mezei munkájukban. 

Tapasztalatokat szereznek a település történelmi, földrajzi, gazdasági adottságainak és a kialakult 
életformának összefüggéseiről. 

Fejlődik szociális érzékenységük: megtapasztalják és megtanulják megbecsülni a kialakult kultúra 
gazdagságát és egyszersmind egyszerűségét. 

A néprajzi gyűjtőmunka egyben szociális gyakorlattá is alakulhat, amennyiben az osztály olyan 
közösségi munkát is végez a meglátogatott falu számára, mely maradandó értékként maradhat ott 
hazajövetele után. 

Jelenleg pályázati vagy egyéni kapcsolatok alapján egy hétre szervezzük a mezőgazdasági illetve 
erdészeti gyakorlatok óraszámának terhére. 

MUNKAHELYI TAPASZTALATOK   

 

11-12. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

A diákok kora kedvező ahhoz, hogy önállóan válasszanak egy munkahelyet, ahol legalább egy hétig 

dolgoznak, és munkatapasztalatokat gyűjtenek. Sokféle munkahely jöhet számításba. A lényeg az, hogy 

a diákok látogatása, munkavégzése jól elő legyen készítve, és időleges munkaadóik alkalmas programot 

dolgozzanak ki számukra. A program végén álljon a diákok rendelkezésére egy 2-3 órás időszak 

(osztályfőnöki órák), amikor megoszthatják egymással tapasztalataikat, élményeiket. A munkával, a 

különböző foglalkozásokkal, és a munkahelyi emberi és kollegiális viszonyokkal kapcsolatos 

észrevételeik nagyon hasznosak lehetnek a többiek számára. Naponta munkanaplót kell vezetni. Igen 

hasznos, ha a szervezésért felelős tanár legalább egyszer meglátogat minden egyes diákot a 

munkavégzés közben.  
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SZOCIÁLIS GYAKORLAT   

11. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

A szociális területen a beleélési képesség, a felelősségtudat és a gyors helyzetmegoldó készség 

próbájára és gyakorlására kerül sor, és szokatlan körülményekkel kell megbirkózni.  

A munkához való hozzáállás megkívánja azt a képességet, illetve erőfeszítést, hogy az emberek 

figyelmen kívül hagyják saját érdekeiket, hogy teljesen új szociális helyzetbe kerüljenek, és magukat 

embertársai gondviselésére és segítésére szenteljék.  

A szociális tapasztalatszerzési gyakorlat új tudatosság kibontakozásának lehetőségéhez segíti a 

diákokat. Ezáltal részt vesznek az ember szociális életének kialakításában, és érzékelik minden egyes 

ember jelentőségét embertársai életére és fejlődésére.  

A gyakorlat ideje alatt a diákok idő- és munkabeosztását az intézet felügyeletükkel megbízott dolgozója 

készíti el, és ő irányítja munkavégzésüket.  

A diákok előkészítését, valamint irányítását és felügyeletét egy tanár, vagy az iskola egy dolgozója látja 

el. A gyakorlat ideje alatt a diákok rendszeresen találkoznak, hogy tapasztalataikat közösen 

feldolgozzák. A szociális gyakorlat lezárásaként tanárok és szülők előtt kell beszámolni a 

tapasztalataikról.  

Javasolt témakörök:  

• Szociális peremcsoportokkal végzett munkából származó tapasztalatok észlelése.  

• Speciális gondozást igénylő, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek 

életrajzainak megismerése.  

• A napi rutinfeladatok megtapasztalása a szociális intézményekben.  

• Speciális gondozást igénylő, vagy rokkant emberek gondozási munkái.  

• Felelősségérzet mások iránt.  

• Pánikmentes, a helyzetnek megfelelő ténykedés.  

• Az ápoló- és oktatószemélyzet szakmai problémáinak megismerése.  

• Különféle szociális felelősségmodellek és beilleszkedés megtapasztalása.  

Javasolt munka- és tapasztalatszerzési területek:  

• Az intézet napi munkafolyamatának átélése és végzése.  

• Egyszerű gondozási és ápolási feladatok elvégzése, mint pl. mosdatás, kötözés, etetés, 

öltöztetés, sétáltatás, játszás.  

• Az intézmény történetének megismerése.  

• Az intézmény szervezeti felépítésének és más intézetekkel való kapcsolatainak megismerése.  

Szóba jöhető intézmények:  

• Kórházak, gondozó intézetek, öregek otthonai,  

• intézetek speciális gondozást igénylő embereknek, pl. iskolák, műhelyek, otthonok, óvodák, 

gyermekotthonok stb.  

 

 

IPARI GYAKORLATOK   

12. OSZTÁLY  

Célok és feladatok:  

A legújabb technológiák tanulmányozása, a velük végzett munka, valamint ezeknek a földre és az 

emberekre gyakorolt hatása által a diákok meg tanulják értékelni azt a kort, amelyben élnek, és 

amelyért felelősséget akarnak vállalni. Ez az ipari gyakorlat bepillantást enged számukra az emberek 
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nagy csoportjai által végzett olyan léptékű munkába, amelyet egyedülálló emberek soha nem tudnak 

elérni. Másrészről viszont megtapasztalják, hogy a koordináció segítségével az egyes emberek hogyan 

működnek közre az ilyen nagyléptékű eredmények elérésében, amelyek nélkül a mai emberek szinte 

nem tudnának létezni. Ugyanakkor láthatják az egyes emberek önmegvalósítási gondjaiból ébredő 

szociális problémákat. Ezeket a tényeket, valamint az e  problémák megoldására irányuló kísérleteket 

egyszerre tapasztalják meg a diákok. Az ipari gyakorlatot követő utómegbeszéléseken kell kidolgozni, 

hogy az egyének kulturális és szellemi törekvéseinek csak rájuk tartozóknak kell lenniük (szabadság), 

hogy a jogi szabályozásnak mindenkire egyformán kell érvényesnek lennie (egyenlőség), és hogy 

felebarátaink fizikai és szellemi szükségleteire vonatkozó gazdasági gondjainak testvéri alapokon kell 

állnia (testvériség). Ez az emberi élet hármas alapeszméje, amelyet a diákok az iskoláskoruk alatt újra 

és újra átélnek, és amelyeknek a társadalom iránti megértéshez és a munka motivációjának 

kialakulásához kell vezetniük. Sok iskola, főként Svájcban, kidolgozott a 10 - 12. osztályosoknak felső 

tagozatos programot, amelyben pl. heti két napot - gyakorlatszerzés céljából - munkahelyen töltenek. 

Ezáltal az iskolai órarend némileg rövidebb, ugyanakkor viszont hosszú munkával töltött időt nyernek. 

A munka világával így kialakított érintkező felület által keltett motiváció igen hasznosnak bizonyult. 

Más iskolákban, főként Németországban, javasolt a hosszabb ideig tartó tanonckodás a gyakorlati 

tárgyakból az iskola keretein belül, pl. gyermekgondozás, élelmezés, fafaragás, fémmunkák vagy 

textilmunkák. Ezek a programok az iskolai órarend keretében zajlanak.  

Egyes országokban, például Nagy-Britanniában, az állami vizsgarendszer által támasztott 

követelmények teljesítése teszi ki az órarend csaknem felét, ezzel csökkentve a gyakorlati 

munkatapasztalatokra jutó időt. Pedig az ilyen tapasztalatok iránti igény egyre sürgetőbben növekszik. 

Lehetséges, hogy nagy ipari üzemek nem elérhetőek, vagy nehezen megközelíthetőek a diákok 

számára. Ekkor a gyakorlat lefolytatható kisebb, lehetőleg termelő vállalkozásoknál is. Szolgáltatóipari 

(üzleti, éttermi, klubbeli) munkatapasztalatok is sorra kerülhetnek. Sok diák már ismeri ezt a 

munkaterületet részidős, kiegészítő pénzkereseti forrásként.  

Az ipari gyakorlat során a diákok az illetékes, az ő értük felelős munkahelyi vezető, valamint az iskolai 

szaktanár speciális felügyelete alatt végzik munkájukat. A gyakorlat ideje alatt a diákok a munkahelyi 

munkaidő-beosztásnak megfelelően dolgoznak.  

 

Javasolt témakörök:  

A következő tapasztalatokból tanulnak:  

• ipari termelés,  

• a foglalkoztatottak szociális helyzete,  

• az egyoldalú munkavégzésből (por, zaj, hőmérséklet stb.) eredő megterhelés,  

• bepillantás a nagyobb összefüggésekbe,  

• üzemvezetési és gazdálkodási kérdések, 

• segítség a személyes orientálódásban.  

Az ipari gyakorlatot mivel külön órakeret nem áll rendelkezésre, ezért a mezőgazdasági és erdészeti 

gyakorlatba építjük be illetve a 12. évfolyamon egy hetet szánunk rá a 2. héten drámahetet tartunk. 

 

Művészeti tanulmányútra csak pályázat segítségével mehetünk, de a művészettörténet epocha 

illetve a vizuális kultúra tantárgy keretében egy – egy napos múzeumlátogatásokat teszünk. 

12. ÉVFOLYAM  

Célok és feladatok:  
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„Az ember csak azt látja, amit már ismer": ez az általános „igazság” a művészeti tanulmányokra is 

érvényes. Éppen az olyan szerteágazó, állandóan változó területre, mint a művészet, érvényes az, hogy 

szükséges hozzá az ítélőképesség. Ez nemcsak a szimpátia és az antipátia közötti keskeny mezsgye 

művelésének kérdése, hanem sokkal inkább e két szélsőség pillanatnyi és előzetes természetén kell 

úrrá lenni, mielőtt az érzékelési és a felfedezési folyamat valóban megkezdődhet.  

Mindazt, amit a diákok a felső tagozatban a 12. osztályig a művészeti oktatás keretében tanultak, és 

amely esztétikai döntésképességük kialakulásához vezette őket, a nagykorúvá vált 

művészetszemlélőnek „in situ" kell átélnie, éreznie és felismernie. Természetesen egy művészeti 

kirándulás során sok alkotást múzeumokban vagy képtárakban találunk meg, ami azt az eredeti 

összefüggéséből már így is kiragadja, de mégis más, ha nem Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, 

hanem Amszterdamban a Rijksmuseum-ban szemlélek, esetleg skiccelek egy Rembrandt képet. Fontos 

követendő irányvonal az, hogy lássuk, miként folytatódott, változott, vagy szűnt meg máig egy 

művészeti irányzat, keletkezésének országában vagy városában.  

Javasolt témakörök:  

A múzeum-, ill. koncertlátogatásnál fontosabb az építészeti alkotások tanulmányozása, valamint élő 

művészek műtermeinek meglátogatása. Ezután néhány hasonló, a diákokban felmerülő kérdés 

megbeszélésre kerülhet:  

• Mit árul el nekem egy épület az arányai, méretei, történelmi korszaka, nemzeti, etnikai vagy 

földrajzi vonatkozásai által?  

• Mi a társadalmi, személyi-biográfiai, nemzeti, etnikai háttere egy mai művész munkásságának?  

Szerezhető tapasztalatok:  

A fentiek következtében a művészeti kirándulásnak nemcsak az osztályközösséget erősítő hatása 

jelentkezik (mint minden osztálykirándulásnak), hanem ezen túlmenően egy, általánosságban a 

társadalomra vonatkozó szociális hatása is, egy nép, egy korszak, egy művész vagy művészcsoport 

kulturális alkotómunkája megértéséhez vezető megfelelő módszerek fellelése által. A művészeti 

kirándulás során a fiatalok egyrészt még egyszer, talán utoljára érezhetik magukat a csoport által 

védett és támogatott diákoknak, másrészt viszont már szabad és individuális személyiségként 

fordulnak szembe a saját álláspontjuk és véleményük kialakítására vonatkozó kihívással. 

 

🙜 Digitális kultúra 
Az átdolgozott Waldorf-Kerettanterv 7. osztálytól új tantárgyként határozza meg a “Digitális 
kultúrát”. A Waldorf-kerettantervben erre a tantárgyra fordítható időkeret évi 
36, tehát heti 1 tanóra. 

 

 

 

IV.1. Az iskola nevelési programja 
 

 Iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai  

 

A Waldorf-iskola minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített 

fejlődésére-fejlesztésére törekszik. A testi-lelki-szellemi egészség megőrzésének érdekében ökologikus 

nevelési-tanítási folyamatot valósít meg. A fenntartható fejlődés-fejlesztés legfőbb célja a 

szalutogenezis (egészségességre törekvés) értelmében a személyiség koherencia élményének 
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megteremtése és erősítése. Törekedni arra, hogy az egészséges emberre jellemző tulajdonságok 

lehető legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakozását segítsük elő. Az emberré válás 

folyamatának egészét szem előtt tartva ellenzi a korai specializációt, ezáltal a korai iskola szelekciót, 

ezért gondolkodik 12 évfolyamos, egységes rendszerben. Ez a rendszer időt hagy minden életkori 

sávban az érési-fejlődési folyamatoknak, a képességek széles skálájának kibontakozásához, és a biztos 

alapműveltség felépüléséhez. A Waldorf-pedagógia nem redukcionista emberképet követ, nem 

korlátozza a nevelés-oktatást az időszakosan változó, pl. múló trendként preferált tulajdonságok 

egyoldalú erősítésére (pl. jó munkavállaló képzése). A szalutogenezis elve mentén kialakított koherens 

személyiség rugalmas viselkedésszervezést, ismeretbefogadást tesz lehetővé, bármely pályát is választ 

a Waldorf-iskolát végzett tanuló. Olyan fejlődésre, változásra érzékeny széles lehetőségeket magában 

hordozó személyiség kialakulása a cél, mely a társadalmi fejlődéshez alkalmazkodni képes. Ennek 

érdekében az egyéni és közösségi nevelés egyensúlyára törekszik. 

A közösségi nevelést relatíve nagy (25-30 fős) osztálylétszámok keretében valósítja meg.  

A gyermekek között gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakítására törekszik, tudatosan építi a 

közösséget a kooperatív tanulás, a csoport- és projektmunkák által. Minden osztálytanítónak a saját 

pedagógiai eszköztárát és az iskolában adott fejlesztő-segítő eljárásokat tekintetbe véve kell 

mérlegelnie, hogyan tud egyensúlyt tartani a közösség fejlődése és az egyén fejlődési útja között, úgy, 

hogy minden gyermek a saját képességei-készségei aktuális szintjének megfelelően haladjon a 

főoktatáson és a szakórákon egyaránt.  

Az egyén fejlődése szempontjából a Waldorf-iskola elfogadja, hogy egy osztályfokon belül az egyes 

gyerekek tipikus fejlődés esetén is mutatnak kisebb-nagyobb készség- képességkülönbségeket, így a 

tanórán belül az osztálylétszámmal arányos módon biztosítja a differenciálás lehetőségét. Ennek 

alapját az iskola első nyolc évén áthúzódó osztálytanítói munka, és az osztálytanítóval szorosan 

együttműködő Extra Lesson fejlesztőpedagógiai munka teremti meg. Az osztálytanítónak van alkalma 

megfigyelni a gyermek képességbeli és személyiségbeli fejlődését, így az egyéni különbségeket az 

osztályon belüli pedagógiai munka megtervezésekor is képes tekintetbe venni. Fontos azonban tudnia, 

melyek azok a tanulási, viselkedési nehézségek, melyeket önállóan, saját pedagógiai kompetenciája 

határain belül nem tud megfelelően kezelni (pl. tanulási nehézségek). Ezekben az esetekben fontos 

támaszkodnia a fejlesztőpedagógus szakértelmére. A gyermekek egyéni megfigyelését, az egyéni 

bánásmód kialakítását segítik az olyan, a Waldorf-tanárok által rendszeresen használt mentális-

meditatív eszközök is, mint a gyermekek lényének esténkénti felidézése, és a heti rendszerességgel 

megtartott tanári konferencia gyermekmegbeszélései.  

A fenti elveket a Waldorf-kerettanterv felépítése és tartalmai konzekvensen tükrözik. A Waldorf-

tanterv fő jellemzője, hogy messzemenően figyelembe veszi a gyermeki fejlődés során bekövetkező 

természetes érési folyamatokat, ezért szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai antropológia 

alapján határozza meg nevelési, tanítási céljait. A gyermekek teljes személyiségének, vagyis testi-lelki-

szellemi képességeinek dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik. Inspirálja a gyermekek 

belső fejlődését, és elősegíti a külvilággal való egészséges kapcsolat kialakulását. E pedagógiai célok 

évfolyamonkénti megvalósulását mutatja be a horizontális tantervi rész. A vertikális tantervi folyamat 

írja le, hogy az egyes tantárgyak ismeretkörei milyen fejlődésen, bővülésen, elmélyülésen mennek 

keresztül az egyes évfolyamokon. 

A fenti célok érdekében a Waldorf-iskola kompetencia alapú oktatást-nevelést valósít meg. Ehhez 

alkalmazkodva a Waldorf-iskola tanterve egyforma jelentőséggel foglalkozik  



15 

 

 

(i) a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével adott életkorban szükségszerű nevelési 

célokkal, 

(ii) az egyes életkorokban szükséges készség-képességfejlesztéssel, 

(iii) az életkorhoz igazodó tantárgyi tartalmakkal. 

A szalutogenezis értelmében a kompetencia alapú nevelés-oktatás egyik feladata a harmonizálás, 

kiegyenlítés. Ez a fenntartható fejlődésre törekvő szemlélet a gyermeki képességstruktúrán belül 

három képességterület: a szenzomotoros fejlődés, a lelki-érzelmi élet és a képzetalkotó-gondolkodási 

tevékenységek kiegyenlített fejlesztésére törekszik. A kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai program 

képezi alapját egyfelől a tehetséggondozásnak, másfelől az elsődleges pedagógiai prevenciónak, a 

tanulási nehézségek megelőzésének. Megvalósításuk érdekében a tantervi órakeretben kb. 1/3-1/3 – 

1/3 arányban szerepelnek a szenzomotoros fejlődést, a szenzoros integrációt segítő, ezáltal a praktikus 

intelligenciát támogató; a lelki-érzelmi fejlődést biztosító, ezáltal az érzelmi intelligenciát támogató; 

valamint a képzetalkotást, a gondolkodást segítő, ezáltal a szellemi fejlődést támogató nevelési-

tanítási tartalmak. Ez a hármas feladat az életkori fejlődéshez alkalmazkodó formában, de a teljes 

pedagógiai munkát áthatja:  

(i) A vertikális tantervben szereplő tantárgyi rendszer arányai is eszerint épülnek fel:  

A motoros, finommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros 

feldolgozó folyamatokat, a szenzomotoros integrációt is. Fontos szerepet játszanak az akarati 

nevelésben és a praktikus intelligencia fejlesztésében. Tantárgyak formájában a játék óra, a 

Bothmer-gimnasztika, az euritmia, a formarajz, a kézimunka és a kézművesség (faművesség, 

rézművesség, asztalosság, kovácsolás, szövés, kosárfonás, könyvkötészet) órák során valósul 

meg ez a nevelési feladat. A főoktatáson belüli ritmikus rész és a különböző projektmunkák mint: 

házépítés, földművelés, mesterségek; a felső tagozaton a különböző gyakorlatok: 

mezőgazdasági praktikum, erdészeti praktikum, szociális praktikum, ipari praktikum. Ezen túl az 

osztálytanító negyedik osztálytól ösztönzi a gyermekeket, hogy alkatuknak megfelelő 

sporttevékenységeket válasszanak. 

A lelki-érzelmi fejlődést támogató tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének belső 

képzetté válását, ezek feldolgozását, ezáltal az érzelmi intelligencia alakulását és az alkotó 

fantázia fejlődését. Tantárgyak, melyek ezt segítik: euritmia, festés, rajz, ének-zene, agyagozás, 

szobrászat, dráma óra, költészettan. Az önálló felkészülést igénylő tanulói munkák, ezek közül is 

a két legjelentősebb: a 8. osztályos és a 12. osztályos éves munka és éves színdarab, 

drámaelőadás. A gyakorlatok közül a szociális praktikum. A főoktatáson belül a mesék, 

történetek, életrajzok. Ezeken túl az osztálytanító harmadik osztálytól ösztönzi, hogy a 

gyermekek az alkatuknak megfelelő hangszeren tanuljanak, kórusba járjanak.  

A képzetalkotó képesség, a gondolkodás fejlesztése, ezáltal a szellemi fejlődés támogatása 

főként a közismereti tárgyak tanításán keresztül valósul meg. A Waldorf-pedagógia fontosnak 

tartja, hogy az ismeretek átadása mellett azok feldolgozására, az összefüggések felismerésére is 

az életkornak megfelelő időt és lehetőséget biztosítson. Így a tanítás-tanulás folyamatában az 

ismeretátadás három lépcsőfokon át vezet a praktikus gondolkodástól a képi gondolkodáson át 

az ítéletalkotó, elvont gondolkodásig. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, minden 

osztályfokon más-más módon, de a következő módszertani lépésekkel valósul meg az 

ismeretszerzés folyamata: a jelenség előidézése, megfigyelése (szenzomotoros, szenzoros 

integrációs feldolgozás, praktikus gondolkodás szintje); a jelenség leírása (belső képzetek 

kialakítása, képi gondolkodás szintje); a jelenségből levonható szabályszerűségek, törvények 
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felismerése (szimbolikus reprezentációk, elvont gondolkodás szintje). A folyamatban a 

gyermekek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet eljutni az önálló gondolatokhoz, 

hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra váltani, valamint az elvont gondolatokat 

a valóság jelenségeihez kapcsolni, a gyakorlatban alkalmazni. 

(i) A hármasságot tükrözi az epochális (korszakos) rendszerben működő főoktatás 

felépítése  is (ritmikus rész; ismeretszerző, elmélyítő főrész; lezáró mese, 

történet).  

(ii) Módszertanilag a szakórák is hasonló struktúra mentén épülnek fel. 

(iii) Az egyes szaktárgyakban, a vertikális tantervi felépítésben is többször megjelenik 

ez a hármasság. Pl. az idegen nyelveket az első 3 osztályban csak szóbeliséggel, 

mozgás-ritmus-beszéd összekapcsolásával tanítjuk, később a szókincs, a 

mondatalkotás és a történetek kerülnek a figyelem középpontjába, a 

középiskolai szakaszban a nyelvtani törvényszerűségekre is összpontosítva épül 

fel a nyelv teljes rendszere.  

 

 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

Összefoglalásként elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia az egyéni és a közösségi nevelésnek a 

kiegyenlítettségére törekszik. Az idegrendszeri érésnek és a személyiségfejlődés ütemének 

megfelelő, szigorúan életkorspecifikus nevelést, oktatást valósít meg, mely a gyermekek, fiatalok 

fejlődésére kiegyenlítő-harmonizáló hatást fejt ki, ezzel tanulási nehézségek kialakulását előzi meg. 

Ennek érdekében a Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerének időbeli ütemezésében – a reguláris 

általános és középiskolákhoz képest – több hangsúlyeltolódás is megjelenik: 

(i) A Waldorf-iskola 12 évfolyamos egységes nevelési rendszert alkot. Csak így tudja biztosítani, 

hogy nevelési-tanítási céljai maradéktalanul megvalósulhassanak.  

(ii) Az alsó szakaszban (1-4. osztály) a kognitív pszichológia és pedagógia bizonyítékainak 

megfelelően nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség- és készségfejlesztés, 

mely következetesen megelőzi az adott készségekhez kötött tantárgyi tartalmak 

megjelenését. Ezáltal pl. lassabban halad az írás-olvasás és a számolás tanítása.  

(iii) Az alsó (1-4. osztály) és a középső (5-8. osztály) szakaszban, az idegrendszeri érésnek és a 

képi gondolkodás életkori sajátosságának megfelelően az empirikus alapú, heurisztikus 

tanulási folyamatokat helyezi előtérbe minden tantárgy esetében. Megalapozva ezzel az 

önálló gondolkodás kialakulását. Ezt a folyamatot a szaktanárok segítségével az 

osztálytanító irányítja. A tudományosan rendszerező – a fiatalok bontakozó ítéletalkotási 

képességére támaszkodó – szaktanári munka hangsúlya ezáltal a felső tagozatra (9-12. 

osztály) kerül. 

(iv) A modern idegtudományi kutatásokkal összhangban a művészeti tárgyak belső képalkotást, 

ezáltal az elvont gondolkodás alakulását segítő, képesség- és személyiségfejlesztő szerepe 

minden életkorban – az alsó-, a közép- és a felső tagozaton is – egyformán hangsúlyos.  

(v) A fenntartható gyermeki fejlődés érdekében az epochális, korszakos rendszer közép és 

hosszú távon segíti a készségek stabilizálódását, az ismeretek és az azok közötti 

összefüggések elmélyülését. Így a Waldorf-iskola nevelési-tanítási céljainak a szöveges 
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fejlesztő értékelés alkalmazása felel meg leginkább az ötfokú minősítő értékelés helyett, 

ezért ennek megfelelően az osztályozást csak a felső tagozaton, 11. osztálytól vezeti be. 

 

 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok 

 
● A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. 
● Az egészség védelme érdekében korszerű ismeretek és gyakorlásához szükséges  
 jártasságok és készségek kialakítása. 
● Az egészségi állapot és az életmód a viselkedés közötti összefüggés feltárása. 
● A tudatformálás erősítése. 
● Felelősségérzet kialakítása önmagunkkal szemben. 
● Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése. 
● Küzdelem a káros szenvedélyek ellen. 
● A tanulóifjúság számára biztosítani az egészséges fejlődés feltételeit 1-13.  
           osztályokban. 
● A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek  
          átadása. 
● Minden tanulónak ismernie kell, és be kell tartania, tartatnia a munkabiztonsági  
           szabályzat, tűzvédelmi utasítás, bomba- és tűzriadó terv reá vonatkozó rendelkezéseit. 
● Tanulók, dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálata. 
● Egészséges táplálkozásra nevelés. 
● Dohányzás- és drogprevenció. 
● Mindennapos testmozgás biztosítása. 
● Járványos betegségek megelőzése. 

 

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

 A Waldorf-iskolák szervezete és önigazgató rendszere 

A Waldorf-iskolák önigazgató intézmények, melyek szervezeti életük kialakítása során a Rudolf Steiner 

által a szociális élet hármas tagozódásáról megfogalmazott elvek megvalósítására törekszenek. A 

Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális fejlődés, amely 

tükröződik a Waldorf-iskola szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. Az iskolák a feladatok 

delegálásának elvén működnek, amely során egyének és csoportok vállalnak felelősséget a vezetés és 

döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok figyelembevételével. A Waldorf-

iskolák a fenntartóiktól elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogi személyek, 

köznevelési feladataikat e kerettantervnek megfelelve, a mindenkor hatályos jogszabályokban 

meghatározott felelősséggel valósítják meg. 

A tanári kollégium 

Az iskolát a Tanári Kollégium felelős testületként vezeti, dönt az iskolát érintő minden kérdésben 

és ellátja az igazgatói felelősség körébe tartozó feladatokat. Az iskolát a Kollégium által választott 

igazgató/iskolaképviselő képviseli, aki a jogszabályok szerinti jogok gyakorlása során, valamint 

minden más esetben a Kollégium döntésének megfelelően jár el. A Tanári Kollégium a heti 

rendszerességgel tartott Tanári Konferencián foglalkozik a pedagógiai munkát érintő 
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kérdésekkel, az igazgatási-működési kérdésekre ajánlott külön Igazgatási Konferencia 

szervezése. A Kollégium a pedagógusok köréből konferenciavezetőt vagy vezetőket választ, a 

körforgás elvének megfelelően. A Kollégiumban minden pedagógus szabadon alakíthatja ki 

szakmai munkáját. A közös pedagógiai és igazgatási-működési feladatokból az egyének vagy 

csoportjaik szabad kezdeményezésre vállalnak, teljes körű felelősséggel. 

Az iskola gazdasági szervezetét a nem pedagógus munkatársak alkotják: a gazdasági vezető 

(gazdasági felelős), iskolatitkár, könyvelő, gondnok, takarító stb. A gazdasági vezető (gazdasági 

felelős) az elfogadott iskolai költségvetés alapján, a munkakörére meghatározott jogkörrel és 

felelősséggel látja el az intézményi gazdálkodással felmerülő feladatokat.  

A gazdasági szervezet munkatársai részt vesznek az Igazgatási Konferencia munkájában.  

Az intézmény éves költségvetését a gazdasági vezető készíti elő és a Tanári Kollégium fogadja el. 

A Tanári Kollégium saját döntésével az intézményvezetést részben vagy egészben átruházhatja, és 

a vezetői feladatok ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – 

egyszemélyben felelős igazgatót vagy néhány fős vezetői csoportot is megbízhat. 

A Tanári Kollégium maga alakítja ki működésének rendjét, amely az iskola szervezeti és működési 

szabályzatának részét képezi. 

A fenntartó 

A Waldorf-iskolák fenntartói a szülői közösség által működtetett közhasznú civil szervezetek: 

alapítványok, egyesületek. A fenntartók önálló jogi személyként a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően biztosítják a működési kereteket és – az iskolával közösen kialakított együttműködési 

rendben – ellátják a fenntartói feladatokat. 

A szülői szervezet 

A Waldorf-iskolákban a szülők különböző szinteken vesznek részt az intézmény életében. A szellemi 

élet részesei a szülői estek és egyéb események pedagógiai beszélgetései során, az ünnepeken való 

részvétel alkalmaival, teremtői, amikor hangversenyt, színházat, kiállítást stb. szerveznek az intézmény 

felnőtt közössége számára. A gyermekek beíratásakor, az iskola rendjének formálásakor a jogi élet 

résztvevői. Gazdasági szerepben vannak azáltal, hogy támogatják a Waldorf-iskola fenntartásának 

finanszírozását. Minden egyes szülő hordozója mindhárom funkciónak. A szülők szabad vállalással és 

felelősen, az iskolával kötött megállapodás, iskolai szabályzat alapján bekapcsolódhatnak az iskolai 

feladatellátásba. Az iskolákban működhet iskolaszék vagy ennek mintájára más hasonló szervezet is 

létrehozható. 

Szabályozás 

A Waldorf-iskolák szervezetének és működésének alapelvei az egyes intézményekben a helyi 

sajátosságoknak megfelelően valósulnak meg. Az iskola működése, mint közös cél szolgálatában 

az intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat 

rendeltetésszerűen és a Waldorf-pedagógiai elvekkel összhangban gyakorolják. Az iskolák – a 

jogszabályok kötelező előírásainak figyelembe vételével – szervezeti és működési 

szabályzatukban határozzák meg szervezetük és működésük sajátos felépítését, így különösen: a 

fenntartóval való együttműködés területeit, formáit és szerveit, valamint a feladat- és 

felelősségmegosztást, a tanári kollégium szervezetét és működését, az intézményvezetői 
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jogkörök megosztását, az egyszemélyi, testületi vagy közösségi döntés és felelősség területeit és 

szerveit, illetve munkáltatói minőségükben további belső szabályzatokat alkotnak. 

A Magyar Waldorf Szövetség a Waldorf-iskolák szervezetére és működésére irányelvet, 

állásfoglalást adhat ki. 

Pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztálytanítók és osztálykísérők feladatai, munkái 
és annak tartalma 

III.1.5. A tanár szerepe általában 

A gyermekeket mindjárt az első napon, ahogy belépnek az iskolába, osztálytanítójuk fogadja. Ő lesz az, 
aki ettől kezdve nyolc éven át minden reggel üdvözli őket, hiszen az osztálytanító kezdi mindig a 
„főtárggyal” a napot Ha lehet, minél több tárgyat tanít az osztályának. A tanár nemcsak a gyerekekkel, 
hanem annak családjával is szoros kapcsolatot alakít ki. Ez azért is fontos, mert a gyermek az életét 
ebben a két közegben éli. 
Természetesen csatlakoznak az osztálytanító munkájához a mindenkori szaktanárok, már első 
osztálytól kezdve a nyelv, a játék, az Euritmia, az ének-zene, később a kézművesség, a rajz-festés, 
kertművelés szakórák megtartásával. 
A gimnáziumban már úgynevezett osztálykísérőt rendelünk egy-egy osztály mellé, aki szó-szerint kísér, 
hiszen a tanulókat ebben a korban a felsős tanári közösség együttes és összehangolt munkája vezeti.  
 A gyermekek megfigyelése áll a tanárképzés és ennél fogva a tanterv kidolgozásának középpontjában. 
Akkor járunk el helyesen, ha folyamatosan szélesítjük és mélyítjük megfigyelőképességünket. Ahogyan 
az olvasás során is egy másik ember gondolatai tárulnak fel előttünk, úgy tárul fel valami a gyermek 
belső lényéből is, amikor „olvasni” próbálunk természetében. Sok gyermek megfigyelése révén 
felismerhetjük a közös vonásokat bennük. Ily módon, ha megtanuljuk „olvasni” és értelmezni a 
gyermeket, és hogyha alapos megfigyelők vagyunk, az emberi fejlődés archetípusa is megmutatkozik 
számunkra. A tanítás tehát két dolog kiegyensúlyozásából tevődik össze:   
Egyfelől tudnunk kell, hogy az adott életkorban mire van szükség a gyermek általános fejlődése 
szempontjából, másfelől tudni kell azt is, hogy az adott gyermeknek mire van szüksége éppen az adott 
pillanatban. Ebben az értelemben a Waldorf-tanterv nem annyira „gyermek-centrikus”, inkább azt 
mondhatnánk, hogy a gyermek fejlődésének megértése áll a középpontjában. 
A tanároknak meg kell ismerniük a fejlődés közös útját, a gyermekfejlődés archetípusát. Figyelembe 
kell venniük azt a kulturális és földrajzi környezetet, amelybe az iskola ágyazódik, és figyelemmel kell 
kísérniük, hogy a gyermek hogyan és mikor követi, illetve hagyja el a fejlődés közös útját. A tanterv 
eszközként szolgálhat arra, hogy láthatóvá tegyük a közös utat.   
 
A tanterv tantárgyakból és a tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységekből áll. A tanárnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy az egyes tantárgyakban, az egyes iskolai tevékenységekben mi az, ami elősegíti a 
gyermek fejlődését. A tananyag nem öncél, hanem lelki táplálék, amely választ ad a gyermekek adott 
életkorban megfogalmazódó kérdéseire. Természetüknél fogva az egyes tárgyak bizonyos 
egyoldalúságot képviselnek, ezért is fontos, hogy a tárgyak interdiszciplinárisan kiegészítsék és 
erősítsék egymást. Ezért fontos, hogy konvertálható képességeket fejlesztünk ki a gyermekekben. A 
legmélyebb összefonódás a manuális, gyakorlati készségek és az értelmi fejlődés belső kapcsolatában 
mutatkozik meg: a mozgékony ujjak például, hogy csak egyet említsünk a számos, részben még ki nem 
kutatott összefüggés közül, valóban segítenek a mozgékony gondolkodás kialakításában.    
A tananyag önmagában nem több mint alapanyag, mely tartalmak mentén sokkal differenciáltabb és 
hatékonyabb a tanítási módszer. Steiner gyakran hangoztatta, hogy a tanítás mikéntje nemcsak a 
gyermek jóllétére van közvetlen hatással, hanem hosszú távon kihathat a betegségek iránti hajlamok 
kialakulására is. A tétel fordítottja is ugyanígy igaz. A jó iskola nemcsak az értelemre van hatással, 
hanem a testi egészséghez is hozzájárul.   



20 

 

 

Látható, hogy a rugalmas tanítási módszerek a differenciált megközelítés szempontjának 
érvényesítésével többszörösen is igazodhatnak az egyes tanulók igényeihez. Annak ellenére, hogy 
ebben a folyamatban rendkívül fontos a tanároknak az órákra való felkészülése és a visszatekintés, 
gyakran a megfelelő pillanatban hozott döntéseknek is óriási jelentőségük van. E kettősség teszi a 
tanítást élő művészetté. 
A rendelkezésére álló pedagógiai eszközök, gyakorlat és tanítási módszer közül a tanár választja ki a 
gyermek számára mindenkor legmegfelelőbbet. A megfontolt előkészületek és az empatikus 
megfigyelés csak részben biztosítja, hogy a megfelelő időben megfelelő módon cselekedjünk. Néha 
azonban intuitívan kell cselekednünk. Az intuíciót vezérlő mélyebb megértés a tanár saját belső 
fejlődésének gyümölcse. A tanterv inkább csak a lehetséges válaszok egy skáláját kínálja fel, mely 
illeszkedik az emberi fejlődés archetípusa által rajzolt keretbe. A tanár minden egyes lépése a 
gyermekek reakcióin keresztül vizsgálható és értékelhető, melyek pedig ezer szálon kötődnek a 
fejlődésről alkotott általános képünkhöz. E folyamat legnagyobb erénye abban áll, hogy a tanítás nem 
válik gépiessé, hanem élő, intuitív művészi tevékenység marad.   
 
A tanár szerepe alsó- és középtagozaton 
 
Az iskoláskorú gyermek azt feltételezi, hogy a világ feltárható, megtapasztalható és felfedezhető, és 
abban a tudatban él, hogy a világ szép, érdekes és egy integrált egész része. A tanár feladata az, hogy 
ilyen világot tárjon a tanulók elé, s képviselje azt. A hetedik életévtől, de még inkább a kilencediktől 
kezdve a gyermek egyre inkább képessé válik arra, hogy tudatosabb, belső kapcsolatot alakítson ki a 
világgal. Ebben az időszakban, ami a pubertásig, illetve a kamaszkorig tart, leginkább a gyermek lelki 
életének van szüksége táplálékra. Azok a biológiai folyamatok, melyek eddig a testi felépítés 
formálásában és érésében, valamint ezek idegrendszeri tükröződésében voltak aktívak, most egyre 
inkább a gyermek belső tapasztalatainak alakításában és differenciálásában válnak tevékennyé. A 
gyermeki értelem természetére ebben az életkorban a nagyfokú képszerűség és fantázia jellemző. 
Valóban, éppen az jelöli ki ennek az időszaknak a kezdetét, amikor a gyermek külső érzéki ösztönzéstől 
függetlenül, az emlékezet segítségével képes gondolatképeket alkotni.  
A tanár feladata, hogy olyan tevékenységeket találjon a tanulók számára, melyek finomítják és 
megerősítik ezt a folyamatot, melyben fontos szerepet kap a jelek használatának elsajátítása mind az 
írásban, olvasásban, mind a számolásban. Ugyanilyen fontos az emlékezet tudatos fejlesztése szövegek 
ismétlésén és visszaidézésén keresztül. A fogalmi, később a logikai vagy deduktív gondolkodás képezik 
ennek a fejlődésnek az állomásait egészen a tizenkettedik évig.  Ennek ellenére, ebben az időszakban 
a gyermek belső életének képi és narratív jellegét is meg kell szólítani, a részeknek mindig 
összefüggésben kell állniuk az egésszel, s mindig a gyermeknek magának kell az elsődleges viszonyítási 
pontnak lennie az egész folyamatban. 
A hetedik és tizenkettedik év közötti időszakban a világot elsősorban antropomorf fogalmak 
segítségével kell megértetni, mert ezekhez tud a gyermek a legjobban viszonyulni. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy mesékkel, fabulákkal, legendákkal és mítoszokkal dolgozunk, amelyekben az archetipikus 
emberi tapasztalatok képek formájában jelennek meg, hanem azt is, hogy amikor a gyermek felfedezi 
az állati, növényi és ásványi világot, akkor magában is felfedezi az állati, a növényi és az ásványi 
minőséget. A természetet bizonyos értelemben humanizálnunk kell annak érdekében, hogy a gyermek 
kapcsolatot tudjon kialakítani vele.  
Ennek érdekében a tanárnak először is élő kapcsolatot kell kialakítania az általa oktatott tantárgyakkal. 
A tanítás során talán a legfontosabb, hogy a tanár képes legyen megragadni valamit a tárgy lényegi 
minőségéből. 
Hogyan lehet ezt elérni? Ennek két alapvető módja van. Mindenekelőtt a tanárnak saját tapasztalattal 
kell rendelkeznie az adott tárggyal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy - szó szerint - volt már dolga vele 
korábban, és átfogó képpel rendelkezik a tárgy egészéről. Másrészről pedig fontos, hogy a tanár 
tudatosan lássa, hogy az adott tárgyat az adott korosztálynak miért éppen a választott módon tanítja. 
A tanár dolga az, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, mégpedig oly módon, hogy a tanulók 
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személyes viszonyulást alakíthassanak ki az adott tárggyal. A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy 
hogyan hasznosíthatják a világ jobb megértésében azokat az ismereteket, melyeket egy-egy tantárgy 
kapcsán szereztek. A gyermekeknek mindenekelőtt olyan képességek kibontakoztatására van 
szükségük, melyekkel a későbbiekben önálló tanulásra lesznek képesek.  
A tanárnak elő kell készítenie az ismereteket, és olyan tapasztalatokat kell átadnia a gyermekeknek, 
amely felkelti érdeklődésüket és öntevékenységre sarkallja őket. Még abban a kedvező esetben is, 
amikor a gyermekek a saját tapasztalatukon keresztül ismerkednek meg egy anyaggal, a tanárnak 
mindezt úgy kell előkészítenie, hogy előzőleg maga is végigcsinálja a feladatokat ahhoz, hogy 
megfelelően tudja irányítani az ezt követő tudatosítási folyamatot, legyen az beszélgetés, az 
események felidézése vagy fogalmak alkotása. Ezzel alapozza meg a tanár a tekintélyét. 
Míg a kisgyermek reflexió nélkül utánozza nevelője külső és belső cselekedeteit, az iskolás gyermeknek 
azt kell elsajátítania, hogy hogyan kell tanulni. Ebben az időszakban a gyermekeknek éveken keresztül 
azonos az osztálytanítójuk, rajta kívül csupán néhány szaktanáruk van; a gyermekek így 
megtapasztalhatják, miként tárják a tanárok lépésről lépésre elébük a világot, megmutatva azt is, 
miként nyílik meg ez a világ az ő számukra is. E folyamatot az első néhány évben a tanár irányítja. A 
gyermek növekedésével párhuzamosan válik saját öntevékenysége is erősebbé.    
 
Az osztálytanító feladatai, azok sajátosságai: 
Az osztálytanítói rendszer, az osztálytanító személyiségével és mesterségbeli felkészültségével 
szemben támasztott elvárások lényegi sajátosságai a Waldorf-pedagógia nevelésfilozófiai 
rendszerének alapelveiből eredeztethetők. (Speciális jellege miatt osztálytanítói végzettség jelenleg 
csak a solymári Waldorf Pedagógiai Intézetben alapképzésként és pedagógus továbbképzésként, illetve 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szakirányú továbbképzésként szerezhető.)  
A Waldorf-pedagógia a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki, szellemi 
szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyermek számára az egészséges fejlődést.  
A Waldorf-iskolai nevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermek a fejlődési útján 
haladva a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy azok közül képes legyen 
kiválasztani a neki megfelelőt. Így váljon a világ felé nyitott, testileg egészséges, lelkileg szabad és 
szellemileg kreatív emberré. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló 
és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. 
Fejlődéslélektani és pedagógiai kutatások igazolják, hogy a kamaszkor eléréséig előnyösen hat a 
gyerekek személyiségfejlődésére, ha mindig ugyanazzal – az érzelmileg és gondolatilag állandó támaszt 
biztosító – személlyel találkozhatnak, és rajta keresztül szűrve kapják meg a tananyagot. Ebben az 
életkorban ugyanis a személyes autoritáshoz való kapcsolódás az igazán jelentős, ez az, ami orientálja 
a gyereket a világban. A személyes kapcsolat, ami a tanító és a gyerekek között kialakul, és amin 
keresztül a tananyag átszőve, átdolgozva, illetve életre keltve a gyerekek elé kerül, sokkal inkább fontos 
ebben az életkorban, mint az a tananyag, ami ezen a kapcsolaton keresztül elérkezik a diákokhoz. Épp 
ezért a Waldorf-pedagógiában a kezdetektől fogva meghatározó jelentőségű az osztálytanítói ethosz. 
Az osztálytanító a gyerekek személyiségalakulásának szilárd bázisa, a nevelés professziójának 
megtestesítője. 
Ő az a személy, aki a gyermek számára a tudás megszemélyesítője, az ismeretek forrása.  
Ő vezeti el az egyszeregytől az algebráig, a meséktől Shakespeare-ig, a betűktől az önálló fogalmazásig. 
Nyolc éven keresztül minden reggelt együtt kezdenek, együtt haladnak végig az ismeretszerzés 
különböző területein és fokain (hogy azután a 9. osztálytól már elsősorban a  tudományos ismereteket 
közvetítő szaktanárok kezei alatt alakuljon tovább a tudásuk és a személyiségük). Feladata lényegileg 
tér el mind a tradicionális osztályfőnöki szerepkörtől, mind az ismeretközlő pedagógusétól.  
Szerepének eltérő jellege azonban nem csak a nevelésben, hanem az oktatás tartalmi vonatkozásában 
is erőteljesen érvényesül. A Waldorf-iskola első nyolc éve egységes egészet alkot. A tantárgyak évről 
évre szorosan egymásra épülnek. A tananyagtartalom belső összefüggéseinek felismertetésében, a 
kulturális alap- és tantárgyi készségek kialakítását és fejlesztését szolgáló komplex művészeti nevelés 
integrálásában (ami a tanulási folyamat egészét áthatja), a tantárgyi tartalmak tapasztalássá 
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formálásában és alkalmazásképes tudássá alakításában kiemelkedő szerepe van az osztálytanítónak. 
Mindez speciális felkészültséget és folyamatosan megújulásra kész mesterségbeli tudást kíván meg 
tőlük. Az osztálytanítói szerepből fakadó interdiszciplinaritás nem csak a hasonló műveltségi és 
tudományterületek összekapcsolására, hanem a humán és reál tárgyak közötti átjárhatóság 
megvalósítására is lehetőséget nyújt. Így például egy természeti jelenségeket bemutató fizika-epocha 
összekapcsolható az objektív leírás gyakorlásával, ami egyben az anyanyelv használatának elmélyítését 
támogatja. Az osztálytanító tehát – felkészültségénél fogva – képes az egyes tárgyak tanítását úgy 
megtervezni és formálni, hogy az általa vezetett tanulási-tanítási folyamatok tudatosan hassanak egy 
másik műveltségi területen megszerezhető készségekre, képességekre is. 
Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt.  
Az osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat) és a képesítésének 
megfelelő szakórákat a saját osztályában. 
Az osztálytanító pedagógiai feladata, hogy az osztályközösségből együttműködő szociális közeget 
formáljon, és megteremtse a tanítás-tanulás optimális feltételeit. Morális tekintélyét 
elkötelezettségével, a gyermekekkel való bánásmódjával, a gyerekek iránti valódi érdeklődéssel és a 
szülőkkel való szoros, nyílt, bizalomteljes kapcsolatával tudja megalapozni. 
Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, akikkel kölcsönösen 
figyelemmel kísérik egymás munkáját. Rendszeresen osztálykonferenciát szervez, amikor a 
szaktanárokkal közösen osztály és gyerekmegbeszélést folytatnak. 
A Waldorf-pedagógia egyik fontos elve, hogy a gyermek optimális fejlődése érdekében a szülők és a 
pedagógusok szorosan együttműködnek, kapcsolatuk az egymás iránti bizalomra és tiszteletre épül. 
Különösen érvényes ez az osztálytanító esetében, aki folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, havi 
rendszerességgel szülői esteket tart, elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai 
munkájának az elmélyülését, és bepillantást ad az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt 
szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok, az évszakünnepek, a családi programok, 
kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, családlátogatások keretében) egyénileg is 
lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre.  
Az osztálytanítónak szakmai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciák 
pedagógiai kutatómunkájában való részvétel. 
A 9-13. osztályban az osztály életének szervezési feladatait az osztálykísérő látja el (személyének 
kinevezése a tanári kollégium hatásköre). Ugyanakkor az időközben ifjú emberekké vált gyermekek 
pártfogó tanárt (tutor) választhatnak személyes problémáik segítésére. 
 
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 
 
- a tanítási órákra való felkészülés,  
- a tanulók munkáinak javítása, 
- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
- a tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített óravezetése,  
- a tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
- az iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,  
- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
- szülői estek, fogadóórák megtartása, 
- részvétel a Pedagógus Konferencia (nevelőtestületi értekezleteken) megbeszéléseken,  
- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  
- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  
- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  
- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  
- tanítás nélküli munkanapon a PK. által megbeszélt szakmai jellegű munkavégzés, 
- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  
- osztálytanítói feladat: osztályuk dekorációjának kialakítása, évszakasztal és táblarajz    



23 

 

 

 
Az osztálytanítói teendők részletezve: 
● a tanulókkal kapcsolatos feladatok: 
- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.   
- Segíti a tanulóközösség kialakulását és fejlődését. Osztálynaplót vezet.   
- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülőivel.  
- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  
- Epocha tervet készít, megvalósítja, ahhoz füzeteket rendel, szépen vezetteti.    
- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

Feladata: év végi írásos értékelés összerendezése, személyre szóló, a korosztálynak megfelelő 
bizonyítványvers, és inspiráló bizonyítvány kép készítése.  

- Szülői esteket, beszélgetéseket, fogadóórát tart,  
- Osztályának kirándulásokat szervez.   
- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi 

statisztikai adatok szolgáltatása, értékelés megírása, egyéb adminisztráció elvégzése, hiányzások 
igazolása.   

- Termét szülők segítségével berendezi, ott rendet, tisztaságot tart, tartat, elkészíti a táblaképet, az 
évszakasztalt.   

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  
- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével.  
- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  
- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére.   
- Segíti a közös feladatok megoldását, ünnepeket szervez, az iskolain aktívan részt vesz az 

osztályával. 
- Lehetőleg minden szaktanárnál hospitál az osztályában, és minimum egy alkalommal magasabb 

évfolyamon epochát látogat.   
 
● A tanteremben végzendő feladatok:   

● Táblakép: Epochákhoz, évszakhoz vagy ünnephez kapcsolódva korosztálynak megfelelő 
téma, technika.    

● Évszakasztal: az évszaknak megfelelő hangulat megvalósítása a szokásos jelképek 
felhasználásával.  

● Terem színe: Évfolyamnak megfelelő falszínezés a szivárvány színeinek követése első 
osztály - rózsaszín; második osztály – napsárga/narancs; harmadik osztály citromsárga; 
negyedik osztály – zöld; ötödik osztály - zöldeskék; hatodik osztály - kék; hetedik osztály - 
liláskék; nyolcadik osztály - lila.  Terem rendjének, tisztaságának megszervezése, 
ellenőrzése.  

● Terem berendezésének megszervezése (tábla, pad szék, festéktábla tartó, csészék 
tányérok, osztálygyertya) 

 
● Az epochákkal kapcsolatos tevékenységek: 

● Epocha füzetek megrendelése,    
● Osztálynapló vezetése (gyermekek adatai, óraszámok, óratémák, hiányzások)   
● Epocha kirándulások, osztálykirándulás megtervezése, megszervezése, lebonyolítása. 
● Felkészülés az epochákra 
 

● Szülőkkel való kapcsolattartás:    
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● Szülői körök havonta. (Visszatekintés az előző epochára, ünnepre. Előretekintés: 
Következő epocha feladatai. )   

● Fogadóórák tartása   
● Év végi írásos értékelés összerendezése, elkészítése, bizonyítványvers és bizonyítvány kép 

elkészítése.   
● Az osztály kiemelt feladatának – a tanév rendjében szereplő - megszervezése, egyéb az 

adott évfolyamhoz kapcsolódó rendezvények megbeszélése. 
 

● Ünnepek:   
⮚ Tanévnyitó –elsősök fogadása 
⮚ Évkör ünnepei:   Szent Mihály – bátorságpróbára kisérés   
⮚ Szent Márton – lámpácska készítés, Márton napi kísérés 
⮚ Szent Miklós – csomagelosztás segítése   
⮚ Bazár – kézműves termékek készítése az osztállyal, árusítás megszervezése,    
⮚ Adventi kert – ünnepi hangulat megteremtése (énekek, történet, beszélgetés)    
⮚ Farsang – évfolyamnak megfelelő jelmez kiválasztás segítése, évfolyamnak megfelelő 

program megszervezése   
⮚ Húsvét - az életkornak megfelelő húsvéti szokások ápolása 
⮚ Pünkösd – történet kiválasztása  
⮚ Nyárünnep – részvétel a játék lehetőségek megteremtésében, adott osztályfokhoz 

tartozó fellépés betanítása 
⮚ Életkornak megfelelően a Nemzeti Ünnepekről való megemlékezés 
⮚ 8. osztály: Éves munka elkészítésének és bemutatásának tervezése szervezése    
⮚ Bemutatók: Dráma nap, – kiválasztani a témát, felkészíteni az osztályt 
⮚ Évzáró –János nap 

 
A tanár szerepe a felső tagozaton / gimnázium   
 
 A felső tagozatba való átmenet együtt jár a tanár tevékenységének eltolódásával. Míg az osztálytanítói 
időszakban a gyermekek lelke igényelte a legtöbb odafigyelést, a felső tagozaton az ébredező 
gondolkodó szellem táplálása válik hangsúlyossá. A gyermekek olyan eszméket keresnek ebben az 
időszakban, melyek az ideálok megtalálásához vezetik el őket. A felső tagozatos tanulók nemcsak azt 
várják el tanáraiktól, hogy szakemberek, hanem azt is, hogy hiteles személyiségek legyenek, akiknek 
ideáljai munkájukban, sőt, saját életükben gyökereznek. Nem feltétlenül azt várják tanáruktól, hogy az 
abszolút igazságot tárják fel számukra, hanem azt, hogy megmutassák, hogy az igazság megtalálható. 
Azt is tudni akarják, minden egyes tárgy esetében, hogy hogyan lehet a magasabb jelentéshez és 
felismeréshez jutni. Ösztönzőleg hat a tanulók belső aktivitására, ha azt tapasztalják, hogy tanáraik 
folyamatosan mélyítik mind saját tárgyukra vonatkozó ismereteiket, mind pedig az ember 
természetére vonatkozó tudásukat.  
Természetesen az a legfontosabb, hogy a tanár hagyja és segítse, hogy a gyermekek tanuljanak. 
Általában a tanulók, bármilyen korúak legyenek is, kitűnő érzékkel felismerik, hogy ki a jó tanár. Az, 
hogy valaki jó tanár, nem egyszerűen azt jelenti, hogy jól elboldogul az osztályteremben, hanem azt, 
hogy rendelkezik olyan belső tulajdonságokkal, melyek a gyermek belső fejlődését szólítják meg 
valóságos, még ha kevésbé látható módon is.  
 
 
Az osztálykísérő feladatai 
A gimnáziumban már úgynevezett osztálykísérőt rendelünk egy-egy osztály mellé, aki szó-szerint kísér, 
hiszen a tanulókat ebben a korban a felsős tanári közösség együttes és összehangolt munkája vezeti. 
Kiemelt szempont, hogy minél több felnőtt egyéniséget, felnőtt szokást tapasztaljanak meg és képesek 
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legyenek a minél változatosabb személyiségek elfogadására, a különbözőségek értékelésére. Ideális 
esetben jó, ha mindkét nemből jut egy osztály élére az osztálykísérői feladatok megvalósítására.  
 
 
Az osztálykísérői feladatok részletezve 

- a tanulók tanulmányi előmenetelének nyomon követése  
- hiányzások rögzítése, okainak feltárása  
- szülőkkel való kapcsolattartás, szülői estek megtartása 
- az osztály mindennapjainak koordinálása 
- osztályfőnöki órák témáinak kiválasztása 
- továbbtanulási, pályaorientációs előadások szervezése  
- gyakorlatok, kirándulások, projektek kiválasztása, szervezés  
- a szaktanárokkal való együttműködés, folyamatos visszacsatolás és nyomon követés 
- az osztályfokhoz tartozó rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

 
A szociális feladat 
 
 Az oktatási szakemberek által megfogalmazott bármely tanterv számos közös vonást fog tartalmazni, 
hiszen egy adott tudásterületnek gyakran kényszerítő belső logikája van. Az volna a meglepő, ha nem 
lenne sok átfedés a különböző tantervek között. A Waldorf-tanterv legfontosabb feladata, hogy az 
egyes életkorokhoz igazított ismeretanyagok közvetítésével biztosítsa az egyén egészséges fejlődését. 
E folyamat célja, hogy a társadalomban résztvevő és azzal együttműködő egyént neveljen. Ez 
elsősorban nem a tanulmányi eredményektől függ, amelyek csupán a tárgyi tudás elérését tükrözik. 
Míg a tanári megközelítés homlokterében az egyéni szükségletek állnak, a tanterv korcsoportokat céloz 
meg. Mivel az emberi fejlődés egyik legfontosabb tényezője a szociális szerepek elsajátítása, egyetlen 
tanterv sem koncentrálhat csupán az egyénre. A gyermekek együtt, de egymástól is tanulnak. Annál, 
ha egyedül tanulnak, sokkal hasznosabb és hatékonyabb, ha megosztják tapasztalataikat olyan 
gyermekekkel, akik nagyjából hasonló fejlődési fokon állnak, mint ők. Ennélfogva a Waldorf-pedagógia 
külön hangsúlyt fektet arra, hogy az osztály különböző képességű tanulói csoportokból tevődjön össze. 
Minden órának és tanulási folyamatnak egyensúlyban kell tartania a különböző tanulási formákat: a 
közvetlen tapasztalatot, a szociális interakciót - a beszélgetéséken, egymás meghallgatásán és 
csoportmunkán keresztül - valamint az önálló munkát. Ezen elemek mindegyike rendkívül lényeges, 
megoszlásuk pedig az adott helyzet függvénye.  
Egy 20-30 hasonló korú gyermekből álló csoport esetében ennélfogva nagy segítséget jelent, ha 
megoszthatják egymással fontosabb tanulmányi élményeiket. Ekkora csoportban már meglehetősen 
nagy eltérések mutatkozhatnak. Ennek a különbözőségnek a felismerése és elismerése rendkívül 
hasznos az egyes gyermek számára, hiszen így láthatja, hogy más hasonló korú társa miként viszonyul 
az órán tapasztaltakhoz. Egy ilyen csoportban érzékelhető a gyermekek nagyfokú különbözősége, de 
egyúttal kirajzolódik a közös fejlődési út  élő archetípusa is.  
 A Waldorf-tanterv figyelembe veszi a gyermek fejlődésének kulcsfontosságú szakaszait, mint az 
iskolaérettség elérését, a fogváltást, a kilenc és tizenkét éves kor átmeneti időszakát, a pubertást és 
még sorolhatnánk: ezekben az időszakokban jelentős mértékben megváltoznak az oktatás fő 
hangsúlyai, új tanulási módszereket és tevékenységeket vezetünk be. Ezeken a kereteken belül a 
tanárnak számos lehetősége nyílik arra, hogy felgyorsítsa vagy visszafogja a tanulás tempóját, hogy 
megváltoztassa az értelmi, érzelmi és akarati tényezők egymáshoz viszonyított hangsúlyát, hogy külön 
egyénre szabott narratív anyagokat használjon, és differenciált feladatokat adjon. 
        

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 
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A Waldorf-iskola, mint az integráció egy lehetséges színtere 
A Waldorf-pedagógia szemlélete támogatja az inkluzív oktatást, az SNI tanulók befogadó nevelését-
tanítását. A Waldorf-pedagógia célja, hogy Waldorf-iskolai elhelyezést biztosíthasson mindazon 
családok számára, akik ebben a szemléletben szeretnék felnevelni gyermekeiket, függetlenül a 
képességeiktől. Jelenleg a magyar Waldorf-iskoláknak csak egy része képes az inkluzív nevelés 
feltételeit megteremteni, főként egyes diagnózisokra fókuszálva (pl. egyéb pszichés fejlődési zavar, 
beszédfogyatékosság, mozgási fogyatékosság, látási fogyatékosság, hallási fogyatékosság, autizmus 
spektrum zavar: magasan funkcionáló tanulók esetén). Ezen SNI-tanulók sérülésspecifikus leírását és a 
tantervi adaptáció kidolgozásának alapelveit e fejezet végén tüneti képenként külön-külön közöljük. 
Az alapelvek összefoglalása a Sajátos Nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei (2020) c. 
dokumentum alapján készült. Más SNI-diagnózisok esetén (pl. enyhe vagy középsúlyos értelmi 
fogyatékos tanulók) az inklúziós feltételek alább részletezett módon való kialakítására ma csak a 
Waldorf-iskolák kis hányada képes. Így a Waldorf-tanterv ilyen különleges bánásmódot igénylő 
tanulókra adaptált változatai olyan Waldorf-iskolákban is alkalmazhatóak, melyek különnevelés 
keretében valósítják meg az SNI-tanulók Waldorf-pedagógia szellemében történő nevelését, tanítását, 
fejlesztését, rehabilitációját egy hosszabb távú társadalmi integráció reményében. A jelen Waldorf-
kerettanterv enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok számára létrehozott adaptációja egyaránt 
figyelembe veszi: 

– a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási folyamatára vonatkozó 110/2012-es 
kormányrendelet 1. melléklet 12.1 pontja szerinti alapelveket (összefoglalót lsd. a fejezet elején) 

– a Waldorf-kerettantervet 
– a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit  

Az integráló Waldorf-iskolák esetében a Waldorf-pedagógiai szemlélet és a preventív, kiegyenlítő, 
harmonizáló pedagógia törekvések önmagukban nem elegendőek az SNI-tanulók nevelési-oktatási és 
terápiás szükségleteinek kielégítésére. Befogadó iskolává csak akkor válhatnak, hogyha a közösség 
(tanári kollégium, szülők közössége és a fenntartó együttesen) elkötelezettek annak feltételeit 
megteremteni, s ezt programként az iskola fejlesztési tervébe ágyazni. Ezek a feltételek az Inklúziós 
Index (2009) kézikönyvének hazai leírásaival összhangban a következő dimenziókban jelennek meg: 

A) Az inkluzív szemlélet kialakítása 
B) Inklúziós programok kidolgozása 
C) Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

A rendszer alapját az inklúziós szemlélet kialakítása jelenti, mely természetes módon közel áll a 
Waldorf-pedagógia emberképéhez. Az inklúziós szemlélet teszi lehetővé, hogy az iskolaközösség 
mindhárom oldala elfogadja az inkluzív értékeket, majd aktívan támogassa a további lépéseket.  
Az együttműködésen alapuló kapcsolatok vezetnek a másik két dimenzió megvalósításához.  
A rendszer következő lényeges eleme az inklúziós programok kidolgozása, ez a tanterv szempontjából 
a vertikális és horizontális tanterv különböző SNI-szükségletek szerinti inklúziós szempontú 
átdolgozását, valamint az alkalmazott tanulást segítő eljárások és terápiák programjait tartalmazza. A 
rendszer harmadik dimenziója az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése, itt jelenik meg a 
konkrét, napi pedagógiai tervezés szintjén az inklúzió. Ennek megvalósulását a szemlélet és a 
pedagógiai program is segíti. Ezáltal a pedagógus közösségi és módszertani támogatás révén képes 
elhárítani a napi pedagógiai munkában felmerülő akadályokat annak érdekében, hogy szükségletei 
szerint differenciáltan, egyenlő hozzáférést tudjon biztosítani a nevelési, tanulási folyamatokhoz 
minden tanuló számára.  
A továbbiakban a fent vázolt folyamat lépéseinek rövid összefoglalója szerepel. Az itt részletesen ki 
nem fejtett folyamatok kialakításában és megvalósításában irányadóak A sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelvei c. dokumentum alapvetései.  

A) Az inkluzív szemlélet kialakítása  
Az inkluzív szemlélet kialakításának célja, hogy biztonságos, elfogadó, együttműködő és ösztönző 
légkör jöjjön létre az iskolaközösségben, melyben mindenkit a legjobb teljesítménye alapján 
értékelnek. Melyben nem csak a tanuló, hanem az őt nevelő család is biztonságos befogadó légkörre 
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és segítségre lel. Cél, hogy közös értékek alakuljanak ki, melyeket az iskolaközösség mindhárom oldala 
magáénak vall, s ezek mentén szerveződjön az iskola mindennapi élete. A szemlélet kialakításának első 
lépése mindenképpen a közösség érzékenyítése az SNI-tanulók el- és befogadására. A szemléletalakítás 
két szakasza:  

– közösségfejlesztés 

– az inkluzív értékek megteremtése 
B) Inklúziós programok kidolgozása 

Célja, hogy megtervezze az iskola téri- és infokommunikációs akadálymentesítését, valamint az 
általános Waldorf-pedagógiai program átdolgozásán és speciális terápiás programok kidolgozásán 
keresztül valamennyi tanuló számára biztosítsa a tanulási-nevelési folyamatban, valamint a közösségi 
életben való lehető legteljesebb (akadálymentes) részvétel pedagógiai feltételeit. A dimenzió 
szakaszai:  

– a téri és infokommunikációs akadálymentesítés 

– a tanterv átdolgozása 

– tanulást segítő és terápiás programok kidolgozása 

– pedagógusok továbbképzése (osztálytanítók és szaktanárok befogadó nevelésre, 
differenciálásra való felkészítése) 

 
C) Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

Célja, hogy az iskola minden tevékenységi színterén (pl. tanórák, szünetek, projektek, ünnepek, 
kirándulások) minden tanuló aktív részvételét, haladását lehetővé tegyük, és ehhez a rendelkezésre 
álló tárgyi és személyi forrásokat biztosítsuk. A dimenzió szakaszai:  

– a tanulás-tanítás folyamatának szervezése 

– az erőforrások mozgósítása 
A Waldorf-kerettanterv SNI-adaptációinak megvalósításához a következő szempontok figyelembe 
vételét ajánljuk:  

(i) Az SNI-tanulók különböző diagnosztikus kategóriái maguk is inkább gyűjtőmegnevezések, 
ezeken belül igen sokfajta, eltérő képességjellemzővel leírható tüneti kép található. Ezek 
súlyosságuk szerint is nagy változatosságot mutatnak, és egymástól eltérő megsegítést 
igényelnek. Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése során szükségessé válik az 
SNI tanulók egyes csoportjaira nézve:  

– az egyes tantárgyak anyagának, követelményszintjének adaptálása (módosítás, 
elhagyás, egyszerűsítés, sérülés-specifikus területek megjelenítése) 

– a készségek-képességek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs célú korrekciójának 
területi megjelölése 

– a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 
vonatkozó javaslatok megtétele 

Ebben aktívan közreműködik a megfelelő szakos gyógypedagógus, aki az osztálytanítókat és 
szaktanárokat segíti a tanuló életkorához, aktuális fejlettségi szintjéhez, sérülésspecifikus 
szükségleteihez illeszkedően meghatározni a tanulási tartalmakat, a tananyag feldolgozását. 

(ii) Az SNI-tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátásának 
megszervezésében szükséges figyelembe venni a diákok között fennálló – egyéni 
adottságokból és igényekből adódó – különbségeket a következő dimenziókban: 

– a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott 
részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit 

– az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 
eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű 
és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét 

Ezáltal a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól jelentősebb 
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 
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(iii) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja részben sérülésspecifikus (ennek ismérveit 
külön alfejezetben tárgyaljuk) másrészt közös:  

– a sérült, hiányos funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő funkciók 
bevonásával 

– törekvés a kiegyensúlyozó funkciófejlődésre 
– szükség esetén speciális eszközök elfogadtatása, használatuk tanítása 
– az egyéni sikereket segítő egyéni tulajdonságok, funkciók és személyiség fejlesztése 
– társas beilleszkedés és szociális kompetenciák fejlődésének támogatása 
– tehetséggondozás a kimagasló teljesítmények, képességek mentén 
– A Waldorf-iskolai osztálytanító általában 8 évfolyamra vállalja a diákok nevelését, 

tanítását, tehát személyes felelőssége is, hogy minden tanuló számára biztosítsa a 
lehető legteljesebb fejlődést, az alsó és középtagozaton egyaránt. Valamint elérje, 
hogy befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is 
hatással bíró személyi környezetet alakítson ki az osztályban, ahol a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek is elfogadja társait és azok is őt. 

(iv) Az SNI-tanulók nevelésének-oktatásának felvállalásakor fontos mérlegelni, hogy az iskola 
osztálytanítói jelenleg milyen képzettséggel, pedagógiai tapasztalattal és milyen integrációs-
inklúziós tapasztalattal rendelkeznek 

(v) A szaktanárok is az osztálytanító segítségével lépnek be ebbe a nevelési-tanítási folyamatba, 
de a befogadásra való szakmai-módszertani felkészítésük szintén szükséges 

(vi) Fontos mérlegelni, hogy az iskolában dolgozó segítő-terápiás szakemberek és a 
gyógypedagógus(ok) milyen kapacitással dolgoznak, és mely speciális nevelési igényű diákok 
nevelésében-oktatásában rendelkeznek képzettséggel és tapasztalatokkal 

(vii) Szükséges létrehozni egy segítő-fejlesztő munkacsoportot, mely az iskolában dolgozó segítő, 
fejlesztő, terápiás szakemberekből és az iskolaorvosból áll. A csoport legalább havi 
rendszerességgel tart megbeszéléseket. Feladata, hogy összehangolja a tanulók különböző, 
esetleg életkoronként is változó fejlesztési igényeit és segítse az osztálytanítót és a 
szaktanárokat a diákok képességeinek és terhelhetőségének megfelelő tanítási célok és 
elvárások kialakításában. A fejlesztő-terápiás csoport az SNI-tanuló fejlődését teljes iskolai 
pályafutása alatt figyelemmel kíséri.  

(viii) A különleges bánásmódot igénylő diákok, így az SNI-tanulók eredményes együttnevelése 
érdekében szükség van a szülők aktív közreműködésére. A fejlesztő-terápiás team aktív tagja 
a szülő is, rendszeresen egyeztet az osztálytanító mellett a fejlesztő-team tagjaival is.  

A Waldorf-iskola az adaptált tanterv elkészítését a megfelelő környezet kialakítását és a befogadó 
pedagógusok szakmai-módszertani felkészítését követően, évente egyéni fejlesztési és rehabilitációs 
tervet dolgoz ki minden SNI-tanuló számára. Ennek célját, feladatát, menetét és az elvárható tanulási 
teljesítményeket az adott tanuló életkori sajátosságainak megfelelően a tipikustól eltérő 
fejlődésmenetre, ezen belül is a diák sajátos képességstruktúrájára, pszichés sajátosságaira, 
terhelhetőségére tekintettel határozza meg a Waldorf-iskola fejlesztő-terápiás csoportja segítségével 
és a diák osztálytanítójának közreműködésével a megfelelő szakiránnyal és lehetőség szerint Waldorf-
pedagógiai végzettséggel is rendelkező gyógypedagógus. Ezt követően a gyógypedagógus és az 
osztálytanító konzultál a fejlesztési és tantervi célokról, feladatokról a szülővel. A tanácsadás 
segítségével a szülő kialakítja a gyermek fejlődésének leginkább megfelelő nevelési környezetet, 
szokásokat, és segíti az otthoni gyakorlást. A fejlesztési tervet a megfelelő szakiránnyal rendelkező 
gyógypedagógus és a terapeuták az osztálytanítóval és a szülővel együttműködve valósítják meg. A 
Waldorf-tanterv SNI adaptációja és az egyéni fejlesztési terv a sérülés jellemzőinek megfelelően több 
területre terjed ki: 

(i) az érzékszervi-mozgásos funkciók 
(ii) a megismerő funkciók 
(iii) a kommunikációs és nyelvi képességek 
(iv) a szociális képességek 
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(v) a tanulási képességek és  
(vi) a tanulási teljesítmények szintjére egyaránt 

 
A sajátos nevelési igényű tanuló segítésének, fejlesztésének, habilitációjának és rehabilitációjának 
dimenziói a Waldorf-pedagógia emberképe alapján: 

(i) Az iskola figyelembe veszi a közoktatásban aktuálisan érvényes, az egyes fogyatékossági 
területekre kidolgozott sérülés-specifikus fejlesztési és rehabilitációs irányelveket.  

(ii) Az iskola figyelembe veszi a közoktatásban ma alkalmazott bizonyítékokon alapuló 
sérülésspecifikus eljárásokat és terápiákat. Biztosítja az ezek végzéséhez megfelelő 
végzettséggel rendelkező, Waldorf-pedagógiai szempontból is képzett gyógypedagógus-
szakembert. A sérülés-specifikus ellátás nemzeti köznevelési törvény által szabályozott 
szakember-szükségletét a Waldorf-tanterv segédlete tartalmazza. 

(iii) A Waldorf-pedagógia emberképével megegyező szemléletű, más, többnyire nem sérülés-
specifikus, ugyanakkor a személyiségfejlődés különböző területein ható 
segítő/fejlesztő/terápiás (zömében nemzetközileg elismert, jogvédelem alatt álló) eljárások 
bevonásával támogatja a prevenciót, az életminőség javítását és a következményes fejlődési 
hátrányok leküzdését. A különböző eljárások akkor szolgálják hatékonyan a tanuló fejlődését, 
ha a fejlesztő-segítő-terápiás szakemberek legalább havi rendszerességgel team-munkában 
dolgoznak együtt, közösen egyengetve az iskolában tanuló sajátos nevelési szükségletű 
diákok életútját. Az alábbi eljárások zöme egyéni terápiás helyzetben, kisebb része 
kiscsoportban valósul meg. A Waldorf-iskolákban jelenleg használt, a Waldorf-pedagógia 
emberképére épülő segítő, fejlesztő, terápiás eljárások: 

– antropozófus szemléletű komplementer medicina 
– iskolapszichológiai ellátás  
– Extra Lesson fejlesztőeljárás  
– gyógyeuritmia  
– Helios vagy Térdinamika-mozgásterápia 
– Kranio-szakrális terápia 
– Ligetszépe meseterápia 
– művészet- vagy művészeti terápia  
– ritmikus masszázs  
– terápiás beszédképzés (Terapeutische Sprachgestaltung)  

 
A fenti fejlesztő/terápiás eljárások leírását a Waldorf-tanterv melléklete tartalmazza.  

(iv) A Waldorf-pedagógia preventív szemléletű, kiegyenlítő hatású pedagógia, nagy hangsúlyt 
fektet az intraperszonális képességstruktúra kiegyenlített fejlődésére. Ezen hatások részletes 
leírását a tanterv preambuluma tartalmazza. Az SNI-tanulók szempontjából, a szakértői 
véleményben foglaltaknak megfelelően fejlesztő hatásúnak minősülnek mindazok a 
főoktatásbeli és szakórai elemek, melyek a szenzomotoros, szenzoros integrációs fejlődést, a 
lelki-érzelmi fejlődést, a praktikus intelligencia vagy a kognitív folyamatok fejlődését 
szolgálják (az egyes tantárgyak fenti kategóriába sorolását lsd. a preambulumban. Így 
esetenként a szaktanárok saját tantárgyuk keretében is végeznek kiegészítő 
fejlesztő/rehabilitációs tevékenységet. Ehhez a kooperatív tanulási technikákat és a 
differenciálást hívják segítségül.  

 
(v) Waldorf osztálytanító és a diák különleges kapcsolata folytán az eddig említett eljárások 

egyrészt támogatják az osztálytanítót az SNI-tanulók tanórai szükségleteinek maradéktalan 
kielégítésében, másrészt maga az osztálytanító végzi a diák tantárgyi 
megsegítését/felzárkóztatását, hiszen ő ismeri legjobban tanulási stratégiáit, tanulási 
teljesítményeit, így a tantárgyi felzárkóztatás aktuális céljait, lépéseit is ő határozza meg. A 
Waldorf-tanterv ehhez biztosítja a gyakorlóórák rendszerét. 
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A továbbiakban az egyes sérülésspecifikus leírásokban már csak olyan, a fenti általános alapelvekben 
nem rögzített ajánlásokat, speciális folyamatokat, sajátos igényeket jelenítünk meg, melyek jellemzően 
az adott diagnosztikus képhez tartoznak. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók diagnosztikus leírása, és a sajátos nevelési, tanulási-tanítási 
szükségletek rövid összefoglalása  
1. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 
Ez a köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom több, egymástól független diagnosztikus 
kategóriát fog össze. Olyan tanulók tartoznak ide, akik súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral küzdenek, ezért iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás 
területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése miatt fokozott pedagógiai, 
pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Diagnosztikus képek szerint az 
idegrendszeri fejlődési zavarok közül ide tartozik a specifikus tanulási zavar és a 
figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD). Ezek hátterében minden esetben eltérő idegrendszeri 
fejlődés mutatható ki, már korai életkortól kezdve. Számos esetben genetikai okokra visszavezethető, 
más esetekben pre- illetve perinatálisan (magzati korban vagy a születés körüli időszakban) szerzett 
hátteret találunk. Az egyéb pszichés fejlődési zavar sajátos nevelési igényű tanulói közé tartoznak még 
a magatartásszabályozási zavarok, melyek általában nem az eredendően eltérő idegrendszeri fejlődés 
talaján alakulnak ki, hanem az idegrendszer biológiai sérülékenysége, gyenge adaptációs képessége és 
a rossz környezeti feltételek, pl. elégtelen bánásmód, tartósan extrém magas stressz eredőjeként 
jönnek létre. A továbbiakban külön-külön is röviden jellemezzük az egyes diagnosztikus képek eltérő 
sajátosságait.  
1.1 Specifikus tanulási zavarok 
 Átlagos, vagy akár átlag feletti értelmi képességek mellett, megfelelő oktatási feltételek 
ellenére létrejövő, egy-egy kultúrtechnika elsajátításához kötődő speciális zavar, az előfordulási 
gyakoriság sorrendjében: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia. Ezek közül több is jelen lehet egyszerre, 
halmozódásuk fokozott iskolai alulteljesítést jelenthet. A diszlexia az olvasáselsajátítás specifikus 
zavara, melynek legfőbb tünete, hogy a fonológiai feldolgozás nehézségének következtében a 
graféma-fonéma egyeztetés nem vagy hiányosan jön létre, az olvasás ezért nem tud automatikussá 
válni. Ennek folyományaként lassú tempójú és pontatlan olvasást figyelhetünk meg, még a magasabb 
osztályfokokon is. A diszlexia természetéhez tartozik a diszortográfia, mely evidencia alapú (ahogyan 
mondjuk, úgy írjuk) helyesírás zavarát jelenti. Ezzel ellentétben az íráskivitelezés, a diszgráfia zavara 
alapjában véve praxia probléma, megjelenhet akár olvasászavar nélkül is. Jellemzője az írásmozgás 
tervezésének, szervezésének és kivitelezésének zavara. A diszlexia és a diszgráfia is másodlagosan 
okozhatja a szövegértés zavarát, mivel az olvasott vagy az írott szöveg nem kielégítő állapota korlátozza 
a megértést. A diszkalkúlia esetében az osztályfoktól jelentősen eltérő matematikai készségekről 
beszélünk. Ez jelentkezhet a számköri ismeretek, számérzék, szám- és műveleti fogalmak 
kialakulásában, az alapvető műveletek végzésében és a bázisfunkciók (téri – vizuális rendszer, központi 
végrehajtó rendszer, munkamemória, beszéd és nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. Ennek 
következtében nehezített a magasabb szintű matematikai fogalmak elsajátítása, a matematikai 
ismeretszerzés- és alkalmazás folyamata, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldása. 
1.2. Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar 
 Jelentkezhet figyelem és/vagy aktivitászavarral, ezek közül a túlmozgás (hiperaktivitás) a 
leggyakoribb. Társulhat hozzá impulzivitás is. A hiperaktivitás átlag alatti, átlagos és átlagot meghaladó 
értelmesség mellett is előfordulhat. A tanulási teljesítményt és a viselkedésszervezést jelentős 
mértékben befolyásolja, támogatás hiányában romló tendenciát mutató idegrendszeri fejlődési zavar. 
A mindennapi nevelési, tanulási-tanítási helyzetekben gyakran jelentkezik szétszórtság, feledékenység. 
A tanuló figyelme könnyen elterelődik. Legnehezebb az egymást követő utasítások megjegyzése, a 
feladatok megfelelő sorrendjének kialakítása. Gyakori probléma a saját holmik elhagyása, mások 
félbeszakítása, mérlegelés nélküli, néhol inadekvátnak vagy erőszakosnak tűnő beszéd és cselekvés. 
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Nehéz az önszabályozás és önirányítás, a célorientált cselekvés tervezése, kivitelezése, az érzelmek 
szabályozása. Mindezek gyakran alulteljesítést eredményeznek az iskolai haladásban is. 
1.3. Magatartásszabályozási zavar 
 Ezen összefoglaló név alatt tartjuk számon az impulzuskontroll zavart, melyre jellemző a 
személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív szóbeli és viselkedéses kitörések 
jelenléte. A diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó viselkedést, és a diszszociális (normasértő, 
agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat. 
 A magatartásszabályozás zavarával együtt járó problémák súlyosan és tartósan megnehezítik 
a tanulási helyzetekben való aktív és produktív részvételt, ezáltal jelentős tanulási hátránnyal járnak. 
Kihatással vannak a társas viselkedésre, interperszonális kapcsolatokra, kommunikációra, a 
normakövetésre és szabályok betartására. 
A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 
figyelembe venni, hogy az iskolai oktatás, a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az 
egészségügyi habilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem-, és magatartásszabályozási zavar 
jellegétől, súlyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintázat 
fejlődési lehetőségeitől, mértékétől, dinamikájától függ. A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt 
jelentőségű, hogy számukra a tananyagot képességekhez mért adaptációval és idői ütemezéssel 
biztosítsuk. Igyekezzünk megtalálni a számukra legmegfelelőbb tanulásmódszertani elemeket, 
változatos tanulásszervezési módokkal éljünk. Különösen előnyös az aktív tanulási helyzetet és 
gyakorlati megvalósítást biztosító projekt munka alkalmazása. A társas beilleszkedés, a szociális 
kompetenciák fejlődésének támogatása minden diagnosztikus csoportban kiemelt feladat. Az alsóbb 
évfolyamokon szintén kiemelt feladat minden diagonsztikus kép szempontjából az olvasást, írást, 
számolást megalapozó bázisfunkciók, ezen belül is a nyelvi képességek fejlesztése. Segítséget jelent az 
érthető és követhető idői és téri struktúra, és az átlátható és érthető szabályok kialakítása.  
A tanulás támogatása során ügyelünk arra, hogy a tanulók kellő önmegismeréshez, önértékeléshez, 
és az ezen alapuló önbizalomhoz jussanak. A tanulás iránti motivációt megteremteni és fenntartani 
szükséges a teljes képzési idő folyamán. A feladatok megoldásához hosszabb idősávot, megfelelő 
kereteket biztosítunk, a tartalmat az egyéni képességstruktúrához és teherbíráshoz igazítjuk, melyek 
által elkerüljük a felesleges feszültségnövekedést.  
Az olvasászavaroknál fontos cél az olvasás iránti motiváció kialakítása és az olvasóvá nevelés, valamint 
a képességstruktúrának megfelelő kompenzációs stratégiák és tanulási technikák kialakítása. Ezek 
mellett a nyelvi készségek folyamatos fejlesztésére törekszünk. Az idegen nyelvben a szóbeliség 
hangsúlyozása, és az írásbeliséghez kapcsolódó feladatok gondos megválasztása szükséges.  
A helyesírás zavara esetén kiemelt és hosszan elhúzódó fejlesztési feladat az evidencia alapú helyesírás 
kialakítása, a gördülékeny íráskészség elérése. Ezek mellett az önellenőrzés legmegfelelőbb 
stratégiáinak kialakítása, ennek segítése érdekében az infokommunikációs technikák tanítása 
szükséges. Szintén jóval hosszabb időt és következetes kis lépésekben való gyakorlást igényel a 
helyesírási szabályok és kivételek alkalmazásának bevésése.  
Diszgráfia esetén kiemelt feladat az íráskészség lassabb ütemű, sok változatos gyakorlással történő 
kialakítása, az eszközhasználat lassú és következetes gyakorlása. Az önálló jegyzetelés 
képességstruktúrához igazodó legjobb módjának kialakítását keressük.  
Számolászavar esetén kiemelten fontos a számolás iránti motiváció, igény felkeltése, fenntartása, a 
matematikai-nyelvi relációk kialakítása, gyakorlása. Minden fogalom kialakítása előtt a tárgyakkal való 
manipulálás, a heurisztikus ráismerés támogatására törekszünk. Az egyéni képességekhez alakított 
technikák kialakulását segítjük. A matematikai gondolkodás (divergens és konvergens) és probléma 
megoldó gondolkodás fejlesztése is fontos feladat. Csakúgy, mint a sorozatalkotás és a szeriális 
képességek fejlesztése.  
Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar esetén a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának 
megteremtése a legfontosabb feladat. Igyekezzünk a figyelem tartósságát biztosító környezeti 
feltételek megteremtésére. Módot adunk a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró 
levezetésére. Segítjük az önszervezési képesség, az önkontroll fejlődését. A szociális készségek 
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fejlesztésével segítjük elő a beilleszkedést. A tanulás idői és téri struktúráját a figyelmi állapotnak 
megfelelően alakítjuk.  
Magatartásszabályozási zavar esetén kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 
szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi 
egyensúly megteremtése. Legfontosabb az önszabályozás fejlődésének támogatása, a kihívást jelentő 
viselkedési helyzetek csökkentése és az adaptív viselkedés, szabálykövetés kialakulásának támogatása. 
Fontos még a társas készségek (pl. érzelemfelismerés, kommunikáció, problémamegoldási és 
megküzdési képesség) fejlesztése által a társas kapcsolatok létrejöttének elősegítése 
2. A beszédfogyatékos tanuló 
A törvényi szabályozás dokumentumaiban szereplő beszédfogyatékosság sajátos nevelési igény 
elnevezés az érintett populációba tartozó gyermekek körének csak egy részét nevezi meg explicit 
módon. A jelenlegi elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, miközben a szintén e kategóriába tartozó 
nyelvi zavarok a társadalmi részvétel szempontjából általában nagyobb hátrányt jelentenek, ezért 
zömmel ilyen tanulók megjelenését látjuk iskolánkban.  
A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók között találunk  

– hangképzési zavart mutató 
– rezonancia zavart mutató, pl. ajak- és/vagy szájpadhasadékos rendellenességgel küzdő, 
– a beszédfolyamatosság zavarát mutató, 
– súlyos vagy halmozott beszédhanghibákat mutató, 
– beszédmozgászavarokat mutató diákokat egyaránt. 

Zavaruk jelentkezhet a beszédfolyamat egyik vagy egyszerre több dimenziójában is. Az iskolában 
főképp szóbeli teljesítményeiket befolyásolja jelentősen beszédfejlődési vagy szerzett beszédbeli 
akadályozottságuk. Emellett hangzó beszédük érthetősége a motoros tervezés, szervezés vagy a 
fonológiai észlelés zavara miatt jelentősen nehezített lehet az olvasástanulás, de főképp a hangos 
olvasás során. 
A nyelvfejlődési zavar esetében a nyelvelsajátítás folyamata már a koragyermekkorban jelentős időbeli 
és strukturális eltérést mutat. Ennek következtében a nyelvi kifejezés atipikus volta mindig, míg a nyelvi 
észlelés, értés zavara csak az esetek egy részében jellemző. Az eltérő fejlődés tartósan megmarad és a 
nyelvi hierarchia bármely szintjén megjelenhet: a fonológiai-fonetikai fejlődés, a szókincs, a 
grammatika és a pragmatika szintjén is. Leginkább jellemző a receptív/expresszív szókincs alacsony 
volta, eltérő szerkezete, a kontextusnak nem megfelelő szóelőhívás, a mondatalkotás alacsony szintje, 
a mondatok komplexitásának elmaradása az életkorban elvárttól, valamint a diszgrammatikus 
(nyelvtanilag nem helyes) beszéd még az alsó tagozat végén is. Mindezeket a jelentés-feldolgozásban 
és a nyelvhasználatban mutatkozó nehézségek kísérik. Pl. nehezen fejezik ki és értik meg a szövegek 
rejtett, átvitt tartalmait, pl. nagy nehézséget okoz a képes beszéd, a metaforák vagy a közmondások 
megértése. A nyelvi zavar a beszélt és az írott nyelvben egyaránt megmutatkozik, az óvodáskori 
nyelvfejlődési zavarra minden esetben verbális tanulási zavar és írott nyelvi zavar épül. A nyelvfejlődési 
zavar jelentős és életre szóló kommunikációs hátrányt jelent akkor is, ha az egyén intelligenciája átlag 
feletti, hiszen nehezen tudja gondolatait kifejezni, megértetni társaival. Mintegy nem tudja nyelvileg, 
beszédre váltani gondolatait. Főként ebből adódik a nyelvfejlődési zavarral küzdők visszahúzódása, 
szociális kapcsolatainak beszűkülése, súlyosabb esetben, alacsony önértékeléssel párosulva akár 
beilleszkedési vagy pszichés fejlődési zavar is kialakulhat.  
A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 
figyelembe venni, hogy a tanulási folyamatokat és a feladatok teljesítését megnehezíti a diák 
beszédzavara. Igyekezzünk az ebbéli szorongását, félelmét a lehető legkisebbre csökkenteni, a szóbeli 
feleleteket írásbeli vagy modalitásban, pl. rajzban kifejezhető megoldásokkal kiváltani. Ugyanolyan 
fontos, hogy védett, elfogadó környezetet teremtsünk az osztályban számára. Ilyen légkörben egyre 
nagyobb bátorságot merít a szükséges megszólalásokhoz. A tanulási teljesítmény eltérése 
nyelvfejlődési zavarok esetén nem csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyban jelentkezhet, hanem 
minden olyan tárgyban, ahol verbális tanulási folyamatok dominálnak az ismeretszerzésben (pl. 
történelem, földrajz, biológia). A társuló zavarok nélkül jelentkező nyelvi zavarral küzdő diákok 
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általában más – nem nyelvi – szimbólumrendszerekben jól eligazodnak, ezért pl. matematikai 
képességeik vagy képi-vizuális feldolgozásuk általában megfelelő, akár kiváló is lehet. Azonban a 
matematikai fogalmak megtanulásában és adekvát használatában szintén hátrányt jelent a nyelvi 
zavar. 
A tanulás támogatása során szükséges figyelembe venni, hogy a nyelvfejlődési zavarok és a verbális 
diszpraxia (beszédmozgászavar) esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb ütemű, kis lépésekben 
történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, annak érdekében, hogy az írott nyelvi 
szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő 
személyétől és a beszéd vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával küzdő diák is képes legyen 
követni. 
Az életkornak megfelelően szükséges a tanuló önmagáról való tudásának, önismeretének folyamatos 
fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos felismerésével, az ő aktív közreműködésével alakítjuk 
ki a számára legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 
Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-feldolgozási 
stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. A tananyag-feldolgozásban és a 
számonkérésben előnyben részesítjük a nem nyelvi megoldási módokat. Pl. a különböző művészeti 
ágak segítségével mozgásos, dramatikus, rajzos vagy más képi feldolgozást, digitális alkalmazásokat 
használhatunk, ahol a beszéd/nyelvi zavart mutató tanuló is a többiekhez hasonló, netán kiemelkedő 
képességeket mutat.  
A nyelvi zavart mutató tanulók számára szükséges a szóbeli és írásbeli instrukciók, feladatok nyelvi 
egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét instrukciókra van szükség. Főként az alárendelő összetett 
mondatokat és a közbevetett tagmondatokat alakítjuk át. Ebben támaszkodjon az osztálytanító a 
logopédus véleményére. Az órai feladatadásban (nem csak az anyanyelv és irodalom, de a számolás 
vagy más közismereti tárgyak esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló helyesen értette-e 
a feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, kompetenciáiról reális képet kapjunk, 
melyet nem fed el a nem kielégítő olvasási, szövegértési képesség. 
A fejlesztésben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs aktivizálás és bővítés, 
grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat alakítása), az írott nyelvi képességek 
(olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség egyaránt) és 5. osztálytól az adaptálható 
tanulási technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő hangsúlyt 
kap. Ügyelni kell az irodalmi művek feldolgozásában is az alternatív megoldások alkalmazására, pl. 
átiratok, hangos könyv és szöveg együtt történő követésére. A gördülékeny jegyzetelés miatt célszerű, 
hogy a nyelvi zavarral vagy diszpraxiával küzdő tanulók online programok, vagy gépírás tanár 
közreműködésével 7-8. osztályban megtanulják a folyamatos (tízujjas) gépelést.  
3. Autizmus spektrumzavart mutató tanuló 
Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas 
viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 
készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd szintjéhez 
képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és kivitelezés 
képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrumzavar minden 
értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos vagy átlag feletti intelligencia mellett 
épp úgy, mint intellektuális képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) együtt járva. A fejlődési zavar 
átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, 
megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus 
fejlesztésre minden érintett tanulónak szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, 
súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy 
megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák 
közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a 
beszéd azon céljának és erejének megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció 
útján befolyásolni lehet. 
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Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek a fejlesztési 
szükségleteket jelentősen befolyásolhatják, például intellektuális képességzavar (értelmi 
fogyatékosság), beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, aktivitási- és 
impulzuskontroll zavarok, epilepszia, alvási és étkezési nehézségek, zavarok, szorongás vagy 
depresszió, olyan viselkedésproblémák mint agresszió, önbántalmazás, súlyos passzivitás. 
A sérülésspecifikus fejlesztés módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó 
tényező, mindig az egyéni szükségletek szerint kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az 
autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 
A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervezőmunka során szükséges 
figyelembe venni, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknak különböző súlyosságú 
nehézségei vannak a másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak 
megértésében, vagy az önmagára vonatkoztatásban. Nehézséget jelent és direkt tanítást igényel a 
szociális megerősítés, szociális kapcsolatok értékének felismerése, az ezzel kapcsolatos öröm 
megélésének, illetve a belső motiváltságnak a tudatosítása is. Többnyire látszólag nagyon kevés vagy 
szokatlan dolog okoz számukra örömöt. Autizmus spektrumzavar esetén jellemző a beszéd korlátozott 
megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, társas 
viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás, illetve jellemző még a beszéd vagy más 
kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának sérülése. A szóbeli kérések, 
közlések félreértése gyakori, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes utasítások 
esetén. Emellett gyakran egyenetlen a tanuló képességprofilja, a szigetszerű ismeretek, képességek és 
az önellátás vagy a mechanikus és a személyes memória között szakadékszerű különbség lehet. A 
változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás gyakori. Az érzékszervi ingerfeldolgozás 
zavarai is előfordulnak, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, 
látás, fájdalom stb.) formájában. Az utánzási képesség kialakítása is direkt tanítást igényelhet. 
Nehézséget jelenthet az ok-okozati összefüggések felismerése, a lényegkiemelés, problémamegoldó 
gondolkodás, az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazása. 
A tanulás támogatása során építhetünk arra, hogy a vizuális információ általában jól értelmezhető az 
autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló számára. Ellenállásukat, szorongásukat mérsékelheti a 
kiszámítható ritmus, a már tanult rutinokhoz, megismert szabályokhoz való jó alkalmazkodási 
képesség. Jó mechanikus memóriájuk, egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó 
szerinti tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, zene – viszonylag jók a képességeik. Megfelelő – 
kiegyensúlyozott, harmonikus, túlzottan erős ingerekkel nem elárasztó – környezetben, 
érdeklődésüknek megfelelő témáknál kiemelkedő koncentrációval, kitartással képesek dolgozni. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének legáltalánosabb távlati célja az egyéni 
képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori életminőség, szociális adaptáció és 
önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, a kommunikációs, a gondolkodási 
készségek és a viselkedésszervezés speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő 
készségek fejlesztése. A hiányzó szociális készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, 
szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 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, probléma-megoldási módszerek tanítása. 
A tanuló sérülés-specifikus támogatása (pl. egyénre szabott motivációs rendszer, vizuális környezeti 
támpontok, szenzoros védelem) a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai élet minden színterén 
megvalósul, hiszen a szociális interakciók, a kommunikáció értést és használatot kívánó helyzetek 
átszövik az egész iskolai életet. A családdal való együttműködés, a módszerek otthoni és intézményi 
alkalmazása közti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése és a család 
tehermentesítése szempontjából különös figyelmet igényel. 
Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 
Protetikus környezet és eszköztár kialakítása – strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri 
tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő 
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eszközrendszer kialakítása. A strukturált környezet kialakítása 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) segítik az autizmussal élő tanulók önállóságát, csökkenti kiszolgáltatottságukat, a 
változásokkal szembeni ellenállást és szorongást. 
A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a 
tanuló megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket 
és eszközöket is, ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve 
megértése fontos tanítási cél, például a csoportos, illetve frontális tanítási helyzetben való tanulás. A 
fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében szükséges lehet a kognitív-
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók és a kerettanterv 
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében az egyes tantárgyakban 
meghatározott tartalmak jelentős részét a Waldorf- kerettantervben meghatározott életkorban és 
mértékben képesek elsajátítani a speciális tanulássegítő eszközök alkalmazásával. Ezekben az 
esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek 
párhuzamos fejlesztése szükséges. Intellektuális érintettség esetén a Waldorf-kerettantervben 
rögzített tartalmakat és követelményeket módosítani szükséges az intellektuális képességzavar 
súlyosságának és a tanuló egyéni szükségleteinek és képességeinek megfelelően, ahogyan ezt az 
intellektuális képességzavarra vonatkozó tantervi modulban részletesen tárgyaljuk. 

 A gyógypedagógus (fejlesztő) feladatai a következők: 

 
❖ A bekerülő speciális nevelési szükségletű gyermekkel pedagógiai vizsgálatot, valamint 

folyamatdiagnózist végez. Ezt szükség szerint évente megismétli. 
❖ A vizsgálatokra építve a gyermek számára évente egyéni terápiás tervet dolgoz ki. 
❖ Az osztálytanítóval, valamint a szaktanárokkal esetleg az iskolaorvossal, együttműködve 

rendszeresen megbeszéli a gyermek vizsgálati eredményeit, a felállított terápiás tervet, valamint 
az ezekkel kapcsolatos osztályban adódó feladatokat. 

❖ A gyermekek számára a tanórán kívül szükségleteiknek megfelelő kiscsoportos, vagy egyéni 
fejlesztőfoglalkozásokat végez heti rendszerességgel.  Például: pszichomotoros fejlesztést, 
grafomotoros fejlesztést, nyelvi- és beszédfejlesztést, diszlexia terápiát, egyéb készségfejlesztést. 

❖ Kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó iskolán kívül dolgozó segítő szakemberekkel pl.: 
szakorvos, szurdopedagógus, gyógytornász, pszichológus, valamint a gyermeket vizsgáló 
szakértői bizottsággal. 

Azon tanulóinknak, akik logopédiai ellátásra szorulnak, külsős logopédussal oldjuk meg a fejlesztését, 
ugyanígy teszünk azon tanulóinkkal, akik pszichológus ellátását igénylik. 
 

A tanulóknak az intézményi folyamatba való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 
Fontosnak tartjuk, hogy a demokratikus társadalmi rend modelljeként felfogható diákönkormányzat 
működését szorgalmazzuk. Ez már csak azért is fontos, mert a felső tagozaton már nem jellemző egy-
egy osztály egyetlen tanárhoz való szoros kötődése. Az új kötődési formákhoz tehát az is hozzátartozik, 
hogy megnövekszik az évfolyamok közötti kapcsolat, s így az autonóm önszerveződő diákélet 
jelentősége is. Viszont elengedhetetlennek tarjuk – éppen a demokratikus „játékszabályok” 
megtanulása végett –, hogy a patronáló tanárok egyrészt koordinálják a Diákönkormányzat – a DÖK – 
munkáját, másrészt, mivel az iskolai életnek a „nagy” társadalom modelljeként is szerepelnie kell, 
képviseleti fórumon keresztül is kapcsolatban álljon diákság és tanárság.  
 
Diákönkormányzat 
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A tanulók és diákköreik diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a 
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, alapvető feladata a tanulói érdekképviselet, 
önszerveződés megvalósítása, az Iskola döntési folyamataiban való részvétel. A diákönkormányzat 
munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára a Tanári Kollégium 
bíz meg ötéves időtartamra. A Tanári Kollégium rendszeresen tájékozódik a diákönkormányzat 
munkáját támogató tanártól a diákönkormányzat működéséről. 
 
A diákönkormányzat a Tanári Kollégium véleményének kikérésével dönt: saját működéséről, a 
működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, tájékoztatási 
rendszeréről, egy tanítás nélküli munkanap programjáról.  
 
Véleményét ki kell kérni (és a kérdések tárgyalására képviselőjét meg kell hívni): 
 
- az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai célokra 

biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  
- a házirend elfogadása előtt,  
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  
- az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
- az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 
 
A diákönkormányzat javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat az Iskola működésével és a tanulókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
 
A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amelyet a 
választó tanulóközösség – a Tanári Kollégium jóváhagyásával – fogad el. Testületét az osztályonként 
delegált 2 tanuló alkotja, tisztségviselőit maga választja szmsz-e rendelkezései szerint, jogosítványait 
tisztségviselői útján gyakorolja. A diákönkormányzat felnőtt vezetője a Tanári Kollégium által 
megbízott segítő pedagógus.  
 
Diákközgyűlés 
Évente egyszer a tanulók tájékoztatására diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti a 
diákönkormányzat vezetője. A közgyűlést a Tanári Kollégium hívja össze a napirendi pontok 
nyilvánosságra hozatalával.  
 

III.1.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 
A Waldorf-iskola családias-otthonos iskola. Minden, ami körülvesz minket, hitünk szerint szép, ízléses, 
természetes anyag, s lehetőség szerint benne van saját, vagy szüleink keze munkája. A szülőkkel is a 
számon kérő, utasító hangnemtől igen távol álló együttmunkálkodást szeretnénk kialakítani.  Szülői 
estjeinken beszélgetünk az éppen véget ért s a most következő epocháról, együtt gondolkodunk a 
gyermekekről, és az osztályról. Ez az iskola nem létezhetne sem lelkileg sem anyagilag a sok szülői 
segítség nélkül.  Hiszen valamikor ők indították az iskolát, és az iskolában tanító pedagógusoknak 
fontos, hogy a szülők jó helyen érezzék a gyermekeiket. Kevés a pénzünk, de a szülők sok-sok 
munkájával barátságos, szép környezetbe járhatnak a gyermekek. 
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A Waldorf-intézményekre jellemző együttműködésnek különböző formái alakultak ki egyrészt a 
tanárok és a szülők közt, másrészt a szülők közt egymással, harmadrészt a különböző Waldorf iskolák 
tanárai közt. Ezek a következők lehetnek: 

- Az egyes ünnepek megünneplése során a közös tanári-szülői részvétel. 
- A decemberi Bazár (vásár) megszervezése és a vásári portékák elkészítése során tanúsított 

állandó szülői részvétel. 
- Az állandó önkéntes szülői szervező és kísérőgárda osztálykirándulásokon. 
- Az adventi koszorúk osztálykörben családoknál történő elkészítése. 
- Az iskolai farsangon való nagyarányú szülői részvétel és szervezés. 
- Kapcsolatunk a Magyar Waldorf Szövetséggel és a Rudolf Steiner Waldorf Iskolák 
- Európai Tanácsával. 
- Kapcsolatunk a magyarországi Waldorf Tanári Műhellyel (Rendszeres közös önkéntes 

továbbképzés az ország Waldorf-intézményei számára). 
- Az ötödik osztályosok évente megrendezett nemzetközi Waldorf Olimpiája. 
- A szülői estek, amelyeket minden osztályban megrendeznek, ahol a szülők betekintést 

nyerhetnek nem csak a gyermekek tanulmányaiba, de a Waldorf- pedagógia „műhelytitkaiba” 
is. 

- Az állandó személyes kapcsolattartás a tanárok és a szülők között. 
- Kapcsolatok segítő szakemberekkel (gyógypedagógus, pszichológus, orvos). 
- Kapcsolat országos szakértői bizottságokkal. 

 

III.1.8.Az iskolahasználók körét meghaladó közszolgálati funkciók 

 
⌘ Évi 1-2 alkalommal, tél végén és kora tavasszal nyilvános előadásokat szervezünk az 

Waldorf-pedagógia elméletéről és gyakorlatáról. 
⌘ Fogadjuk különböző magyarországi tanárképző intézmények nálunk hospitálni vágyó 

hallgatóit. 
⌘ Fogadjuk a magyarországi Waldorf-tanárképző intézmények hospitáló, illetve tanítási 

gyakorlaton lévő hallgatóit. 
⌘ Speciális Waldorf képzéseknek vagy művészetterápiás képzéseknek adunk otthont 

vagy szervezünk 
 

1.9. Kapcsolattartási formák 

 
 A szülők, tanulók és az iskola között 
 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók, osztálykísérők 
és a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a kilencedik osztálytól szülői kérésre írásban) 
tájékoztatják. 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója és az osztálytanítók és osztálykísérők tájékoztatják. 
A szülői estek, fogadóórák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza 
meg. 
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok, lehetőségek szolgálnak: 
 
⌘ Családlátogatás: Az előre egyeztetett időpontban való családlátogatás célja a gyermekek 

családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális 
fejlesztése érdekében. 

⌘ Szülői estek: A szülői estek feladata: 
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● a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
● a Waldorf-pedagógia bemutatása, 
● a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a 

helyi közoktatás- politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, 
● tájékoztatás az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
● tájékoztatás a gyermekek tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
● tájékoztatás a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
● tájékoztatás az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 
⌘ a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

tanári kollégiuma és vezetősége felé, 
● gyakorisága: évente 5-10 alkalommal. 

 
Fogadóóra: A fogadóórák feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen 
keresztül egy- egy tanuló egyéni fejlesztésének konkrét segítése. Otthoni tanulás, szabadidő helyes 
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, stb. 
Időpontja: 

▪ alsó- és középtagozaton megállapodás szerint, 
▪ felső tagozaton az egyéni lehetőség mellett évente két alkalommal, 
▪ probléma esetén megbeszélés alapján munkaidőben 8-14 óra között. 

 
Nyílt tanítási nap: A nyílt napok tartásának célja, hogy az iskolánkba járó gyerekek szülei – előzetes 
időpont egyeztetése alapján – betekintést nyerhessenek az iskolai nevelő és oktatómunka 
mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódhassanak közvetlenül 
gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről. 
 
Írásbeli tájékoztató: Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 
 
Egyesületi fórum (egyesületi ülés) 
 
Feladata: 

⮚ segíteni a hatékony oktató-nevelő munka feltételeinek megteremtését, 
⮚ segíteni az iskolai önállóság megteremtését, 
⮚ az iskolát segítő társadalmi erők összefogása, 
⮚ a nyitott és toleráns iskola megvalósítása, 
⮚ a pedagógusok és a szülők aktív közreműködése a gyermekek érdekében, 
⮚ az iskola alapvető működési és pedagógiai dokumentumainak egyeztetése a fel- 

használókkal, 
⮚ az oktatás minőségének javítása. 

 
 
Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel 
 
Az intézmény feladatai ellátása és a tanulók érdekében rendszeres kapcsolatban van más 
intézményekkel, cégekkel. 
Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás stb. indokolják, 
hogy az iskola rendszeres munkakapcsolatot tartson más szervezetekkel az alábbi módokon: 

● közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 
● szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
● módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 
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● intézményi rendezvények látogatása, 
● hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 
Rendszeres külső kapcsolatok 
 
Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart választott 
képviselők útján más szervezetekkel: 
 

▪ a fenntartóval: Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 
▪ a Magyar Waldorf Szövetséggel 
▪ a Waldorf-házzal 
▪ a magyarországi Waldorf-intézményekkel 
▪ a gyermek-és ifjúságvédelmi hatóságokkal 
▪ a Családsegítő Központtal 
▪ Pedagógiai Szakszolgálattal 
▪ POK Nyíregyháza 
▪ Kormányhivatallal 
▪ a városi és a környékbeli oktatási intézményekkel 
▪ sportegyesületekkel 
▪ rendőrséggel 
▪ tűzoltósággal 

 

Tanulók, szülők/gondviselők értesítésével kapcsolatos szabályok 

A tanulók napi személyes kapcsolatban állnak az Iskola pedagógusaival, kiemelten osztálytanítójukkal, 
osztálykísérőjükkel. Egyéni haladásukról osztálytanítójuktól és szaktanáraiktól a Waldorf-pedagógia 
elveinek megfelelő folyamatos szóbeli visszajelzést, és írásbeli tájékoztatást kapnak. Az osztályt és az 
Iskolát érintő kérdésekről elsősorban az osztálytanítók, osztálykísérők adnak tájékoztatást, továbbá az 
iskolai hirdetőtáblán is megjelennek a tanulóknak vagy a tanulóknak is szóló közlemények.  
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján jelezhetik a Tanári Kollégiumnak vagy a Szülői Kollégiumnak, kérhetik 
a diákönkormányzat, valamint segítő tanára közvetítését is. Sérelem esetén a tanuló a szaktanáraihoz, 
osztálytanítójához/osztálykísérőjéhez, az iskolavezetéshez, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, a 
diákönkormányzatot segítő tanárhoz és a diákönkormányzat vezetőségéhez fordulhat. 
 
Az egyes szülőkkel, a szülői közösséggel, a Szülői Kollégiummal való megfelelő együttműködés, a 
szülőkkel való kapcsolattartás a Waldorf-iskola kiemelten fontos területe, amelynek kialakításáért és 
gondozásáért a Tanári Kollégium egésze felelősséggel tartozik.   
A szülő gyermeke iskolai életéről, tanulmányairól rendszeres visszajelzést kap. A tanulók egyéni 
haladásával kapcsolatos szülői tájékoztatás fórumai és módjai a szülői estek, a fogadóórák, az írásbeli 
visszajelzések a tanulói epocha- és munkafüzetekben, a félévi értesítő, az év végi szöveges értékelés, a 
pedagógusokkal folytatott egyéni beszélgetések, családlátogatások. 
 
Szülői estek 
 
Az Iskola osztályonként rendszeresen, az osztálytanító, osztálykísérő által meghatározott 
időpontokban szülői esteket tart. A szülői estek és fogadóórák időpontjáról az osztálytanító, 
osztálykísérő elektronikus levélben tájékoztatja a szülőket. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól, az 
osztályban tanító pedagógusokról a tanév első szülői estjén kapnak részletes és átfogó tájékoztatást. 
Új osztályközösségek első szülői estjén továbbá az osztálytanító szóban bemutatja a szülőknek az 
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osztályban tanító valamennyi pedagógust. A tanév során az osztálytanítók havi rendszerességgel 
tartanak szülői estet, és ha az osztálytanító szükségesnek látja, rendkívüli szülői estet is összehívhat.  
A tervezhető szülői estek idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  
 
Szülői fogadóórák  
 
Az iskola valamennyi pedagógusa a munkaterv szerinti időpontokban szülői fogadóórát tart. 
Fogadóórán kívül is van lehetőség a szülő tájékoztatására, a pedagógussal telefonon vagy írásban 
egyeztetett időpontban. 
 

 A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a szóbeli 
felvételi vizsga követelményei 

Művészeti alap-, záróvizsga követelményei és témakörei 

A Nyíregyházi Waldorf iskolában a Waldorf Kerettanterv által előírt művészeti nevelés folyik, 
és ennek megfelelően zajlanak a művészeti vizsgák is: 
A művészeti vizsgákat a Waldorf iskolánkban tanuló diákok két alkalommal tesznek: az 
alapvizsgát 8. osztály, a záróvizsgát pedig 12. osztály második félévében, (a pontos időpontot 
a mindenkori 8. és 12. osztály határozza meg az osztálytanítójával, osztálykísérőjével az éves 
munkarend függvényében).  
Minden osztály, minden évben előad egy életkorának megfelelő színjátékot, melyet az 
osztálytanító, illetve a drámát tanító pedagógus határoz meg az osztály életkori, és egyéb 
sajátosságait figyelembe véve. 
 
Szempontok a 8. osztályosok művészeti alapvizsgájához: 

 
  A dolgozat témájának leadási határideje7, illetve 11. osztály vége.  A témákat a Pedagógus 
Konferencia megbízásából a Pedagógiai Munkacsoport fogadja el. 
 

I. Az írásbeli munka 

 
1.a)     A dolgozat alaki követelményei:  

● 1 oldalnyi vázlat szépírással 

●  legalább 12 oldal terjedelem,  - szépírással, vagy max. 14-es betűmérettel, szimpla 

sortávolsággal (ábrával, rajzokkal, fényképekkel együtt.)  -  

● igényesen kialakított borítólap 

●  tartalomjegyzék  

●  irodalomjegyzék, melyben a felhasznált könyv, lexikon, folyóirat, újság mellett 

elektronikusan elérhető források is szerepelhetnek 

 
1.b)    A dolgozat tartalmi követelményei: 

● az életkornak megfelelő 

● a tanulmányok előrehaladásával szinkronban levő 

 
II. A művészi munka: 
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A választott témához kapcsolódó saját kezűleg elkészíthető alkotás, esztétikus kivitelben. 
III. Az előadás: 

 
- Az előadáshoz esztétikus környezetet kell teremteni 

- Megjelenés ünnepélyes öltözékben 

- A dolgozat előadásának módja kulturált legyen 

- Az előadás során vázlatot lehet használni 

- A technikai szemléltetés ideje, ha a téma megköveteli, legfeljebb 5 perc. Speciális 

helyzetben az osztálytanítóval kell egyeztetni. 

 

IV. Meghívottak: 

 
 Az előadásra szülőket, testvéreket, családtagokat, iskolatársakat, tanárokat lehet meghívni. 
Egyéb meghívottakról az osztálytanítóval, ill. a Ped. Konferenciával kell egyeztetni. 
 

V. Értékelés: 

 
Az osztálytanító, és a Pedagógus Konferencia által megbízott személyek írásban szöveges 
értékelést készítenek az év végi bizonyítvány részeként. 
Az értékelés szempontjai: 
- téma 

- gondolatiság 

- felhasznált irodalom 

- fogalmazás 

- külalak 

- művészi munka 

- előadás 

 
VI. Betartandó határidők: (minden évben a tanév rendjéhez igazítjuk) 

 
- az elfogadott téma vázlatának leadási határideje………………………………..  
- Témamódosítás utolsó határideje…………………………… 
- A készülő dolgozatok részleteit minden hónap első hétfőjén kell bemutatni. 
- A művészi munka előrehaladásának határideje a február és március első hétfője 
- A kész dolgozat leadásának határideje: ………………………. 
- A dolgozatok előadásának ideje ………………………..,  betegség esetén a Húsvéti szünet 

utáni héten. 
 
 A záró dolgozat elkészítése és bemutatása - a művészeti alapvizsga -, feltétele a 8. osztály 
sikeres elvégzésének.  

 
A fenti szempontsort és egyéb követelményeket a Nyíregyházi Waldorf Iskola Pedagógus 
Konferenciája jóváhagyta.  
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Nyíregyháza………………………………. 
 
 
 
_____________________           ___________________             ____________________ 
            Osztálytanító                               gyerek                                            szülő         

Művészeti záróvizsga - a waldorf-mester munka menete, értékelési szempontjai  

 
A Waldorf Mester - Munka (mestermunka) tartalmi és formai követelményei(ről) 

   
Formai követelmények 

 
A Waldorf-Mester Munka (mestermunka) szöveges részének formai követelményei:   
● A mestermunkát szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es papírra, melynek színe 

szabadon választható   

● A betűtípus olyan legyen, amely tükrözi a téma stílusát és harmonizál vele.   

●  A szöveg 12-es, a jegyzet 10-es betűméretű    

● Másfeles sortávolsággal, baloldalon 3 cm-es margó, a többi margó 2,5 cm.   

●  A főcím, az alcímek és a fejezetek címének választott formát következetesen kell 

alkalmazni 

●   Minden egyes fejezet új oldalon kezdődjön. A fejezetek, alfejezetek stb., élesen 

különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatásán túl, félkövér, vagy 

dőlt szedés, stb.) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen.   

● A mestermunkában a lábjegyzetelés kerülendő, inkább végjegyzeteket kell alkalmazni. 

 

 
A Waldorf-Mester Munka fő részei: 
1. A borító: tartalmazza a „Waldorf Mester - Munka” kifejezést, a dolgozat címét, a 

dolgozat készítőjének nevét, a készítés évét.  
2. A belső címlap tartalmazza ugyanazokat, melyek szerepelnek a borítón + az iskola nevét, 

a konzulens nevét és titulusát. 
3. tartalomjegyzék -3. oldalon, sorszámozás nélkül, a szövegtörzs előtt (több oldal is lehet) 
4. szövegtörzs: sorszámozott lapokkal  
5. irodalomjegyzék: a szövegtörzs után, sorszámozás nélkül (több oldal is lehet), 

oldalszámozás nélkül 
6. mellékletek/illusztrációk felsorolása: az irodalomjegyzék után áll, nincs oldalszámozása  
 
 
A szemléltetés formai követelményei:  
      A dolgozat szöveges része képletekkel, grafikonokkal, ábrákkal, táblázatokkal, esetleg 
térképekkel, színes képekkel tehető szemléletessé és igényesebbé. Ezek nagysága lehetőleg 
ne haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. Egész, vagy többoldalas szemléltetéseket, 
táblázatokat a mellékletben kell elhelyezni.   
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● A képleteket a margótól 3 cm-re célszerű elhelyezni, amelyeket (ha több van belőle) 

számozni kell a sor végén kerek zárójelek között. A képlet elemeit jelmagyarázattal kell 

ellátni.    

●  Az ábrákat arányosan a lap közepén kell elhelyezni. Alul sorszámmal, címmel és 

hivatkozással (forrás!) kell ellátni.    A táblázatokat a jobb felső sarokban kell 

sorszámozni.  

● A táblázat felett, középen cím, esetleg mértékegység. A táblázat alatt hivatkozás 

(forrás!).  

 
A szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményei: 
● Irodalomjegyzéken a mű írása során ténylegesen áttekintett és felhasznált irodalmat 

értjük, a szövegtörzs után áll a dolgozatban, lapszámozása nincs!  

●  A Mester Munka elkészítéséhez javasoljuk az ún. egyszerűsített bibliográfia 

alkalmazását- ennek könnyebb megértéséhez a következő példákat hozzuk  

● ha egész könyvre hivatkozunk – Róheim Géza: A csurunga népe. Budapest, 1992, 

Szépirodalmi Könyvkiadó - vagyis: szerző+kettőspont+ a cím dőlt 

betűvel+pont+kiadás helye+vessző+kiadás éve+vessző+kiadás helye+utána se pont, 

se vessző! 

● ha csak egy adott könyv adott terjedelmére hivatkozunk a kiadás helye után vesszőt 

teszünk, majd megadjuk az oldalszámot: 17-22 p a „p” betű a latin pagina rövidítése, 

jelentése oldal  

● Nem javasoljuk internetes oldalak szakirodalomként való megadását, vagy az arra való 

hivatkozást. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen a teljes link bemásolását javasoljuk a 

irodalomjegyzék végére.   

●  Az irodalomjegyzékben ötnél kevesebb megadott hivatkozás nem állhat 

 

 Tartalomjegyzék:  
 A tartalomjegyzék a diplomamunka belső címrendszerét tartalmazza.  
 Formátuma: cím+oldalszám, betűtípusa eltér a szövegtörzs betűtípusától. 
 
 
Tartalmi követelmények 

 
● A mestermunkát esszé, illetve tanulmány formájában is elkészíthetik a tanulók. Iskolánk 

javasolja az esszé műfaját, hogy megtarthassuk a szubjektivitás –mint egyik uralkodó 

szempont – lehetőségét.  

● Témája lehet bármely objektívan kutatható tudomány- illetve művészeti ág, valamint 

alkotói folyamat, illetve átélt esemény, meghatározó élmény vagy tapasztalat.   

● Alapvető kritérium, hogy a tanuló ne egy, már feldolgozott tényanyag ismereteit 

közvetítse dolgozatában, hanem saját nézőpont, vélemény, kialakítására, saját 

eredmény elérésére törekedjen! 
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●  A mestermunka bevezetőjében tehát indokolnia kell témaválasztását: milyen 

ismeretekkel rendelkezik a témával kapcsolatban, milyen folyamatokban fog részt venni 

annak érdekében, hogy megismerje mélyebben választott témáját?  

● Ha a tanuló számára ismeretlen területre lép, elvárható, hogy a témával kapcsolatosan 

iskolán kívül – tanfolyam, oktatás, gyakorlati munka – szerezzen ismereteket. Ezekről az 

igazolást csatolja a mestermunka mellékleteként.  

● A tartalmi részt hordozó szövegtörzs – fényképek és egyéb illusztrációk nélkül – nem 

lehet kevesebb 20 gépelt oldalnál, a fentiekben már megadott formátumban. A 

terjedelmi megkötéstől való eltérés következménye:   

● kizárás az értékelésből  

●  a szóbeli előadás lehetőségének megtagadása Ilyen esetben az adott tanév 

augusztusában, a pótló vagy javító vizsgák időszakában teljesíthető a bemutatás. 

Ennek időpontját a tanári kollégium határozza meg. 

 
 A Waldorf Mester- Munka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele. 
 
⮚ A művészeti munka lehet tárgya illetve kiegészíti, színesíti, alátámasztja a tanuló által 

választott témát, annak szerves része. Művészeti munka hiányában a mestermunka 

nem értékelhető, nem bemutatható.  

⮚ A tanuló legyen igényes a 12. évfolyamhoz méltó munka kialakításakor, 

kiválasztásakor. A művészeti munka kivitelezése feleljen meg a 12. évfolyam művészeti 

szintjének! Ennek értékelése a művésztanárok feladata.  

⮚ A Waldorf-mester Munka alapgondolata: mi újat adhatok a világnak? A mester munka 

elkészítésének menete: 

● Szeptember hónapban a téma leadása a választott konzulens tanárnak, a művészeti 

munka ötletének és/vagy tervezetének összeállítása a választott művésztanárral. 

Szeptember utolsó hetében a felsős konferencia dönt arról, hogy a választott témát, a 

művészeti munka ötletét elfogadja-e? 

● A felsős TK dönthet: 

● a téma teljes visszautasításáról 

● a témaválasztás szűkítéséről/bővítéséről  

● a témaválasztás elfogadásáról 

● Október hónapban kialakul a munkacím, megkezdődik az anyaggyűjtés.  

● November-december hónapban folyamatos – legalább heti egy alkalommal - 

konzultációk. 

● Felelősök: konzulensek, tanulók  

● Január hónapban a szövegtörzs elektronikus formában való eljuttatása a konzulens 

tanárhoz. 

● Február hónapban a mellékletek, illusztrációk kiválasztása összeállítása, a szakirodalom 

jegyzék és a külső megjelenítés véglegesítése.  
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● Március hónapban a művészeti munkák bemutatása a készültségi állapotnak 

megfelelően. A szövegtörzs utolsó javítási lehetőségeire szánt hónap. Felelősök: 

művésztanárok, konzulensek, tanulók  

● Április utolsó hetében a Mester- Munkák leadási határideje. Leadási példányok: két fűzött 

és egy keményfedelű kötésben leadott példány. / Egy fűzött példány elhelyezésre kerül 

az iskola könyvtárában, egy fűzött példány a konzulens tanáré, a kemény kötés a tanuló 

tulajdonában marad./  

● Felelősök: a tanulók 

● Május első hetében a TK kiválasztja az opponenseket, akik átolvassák az írott tanulmányt 

és megkeresik azokat a pontokat, melyek ellentmondásosak, illetve kérdéseket 

fogalmaznak meg, hogy kiderüljön, mennyire mélyült el a tanuló a témájában, valóban 

sikerült-e valami új vagy más nézőpontot megfogalmaznia, értelmeznie és a saját 

véleményét mennyire képes közvetíteni, álláspontját megvédeni. (továbbiakban írásban 

elkészítik az opponensi véleményezést, majd a mestermunka előadásának napján 

moderálják annak védését) Az opponens minimum három kérdéssel készül az előadás 

időpontjára, melyeket előzőleg nem közöl a tanulóval.  

● Felelős: TK 

● Május második hetében az opponensek és a konzulensek beszámolnak a TK-nak a 

munkafolyamatokról és javaslatot tesznek a TK felé annak elfogadására, esetleges 

visszautasítására.   

● Felelős: TK, opponensek, konzulensek 

● Az osztálykísérő megjelenteti az előadások témáit és időpontjait a Heti Hírmondóban, 

majd a folyamat lezárásaként rövid összefoglalót készít az előadásokról, melyeket 

fényképekkel illusztrál és megjelenteti a Hírmondóban és a Honlapon.  

● Felelős: 12. osztályos osztálykísérő 

● Májusban kerül sor a mestermunkák bemutatására, megvédésére. Jelen vannak: a 12. 

osztály tanulói, szülei, az opponensek, a konzulensek, a 11. osztály tanulói. 

● A szervezésért, vendéglátásért felelős: a mindenkori 11. osztály szülői közösség.  

● Június első hetében kerül sor a Waldorf Mester Munkák Oklevelének kiosztására.  

● Felelős: 12. évfolyamos osztálykísérő 

 

A Waldorf mester-munka elkészítésének menete 

 

● A témakör kiválasztása, a konzulens felkérése. (Kérjük a diákokat, hogy témájukhoz olyan 

konzulenst válasszanak, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, a választott témakörben 

járatos.) – Határidő:   

●  Az 1. konzultáció – saját kutatás, irány, gondolat felvázolása – címválasztás (Határidő: 

További konzultációk - a felkutatott szakirodalom feldolgozása, tartalomjegyzék (Határidő  

●  A megírt fejezetek bemutatása, közös gondolkodás, a munka esetleges javításai 

(Határidő:   
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●  Konzultációk március 31-ig – ezután a dátum után a dolgozatnak már elektronikus 

formában (begépelten) kell léteznie, hogy a konzulens a formai követelményeket is 

ellenőrizni tudja.  A művészi munka bemutatásának határideje!  

●  A kész munka leadási határideje: (………………) – A konzulens a diplomamunka 1 példányát 

az opponens rendelkezésére bocsátja, a tanári kollégium dönt annak elfogadásáról és 

engedélyezi a szóbeli előadást. 

●  A diplomamunkák nyilvános előadásának időpontja:   

●  A konzulens a megadott szempontok alapján értékelést készít, mely a bizonyítvány 

része.  

 

_____________________________                               ____________________________                           
konzulens                                                                                          tanuló                                 

 
                                  
_____________________________                               _____________________________ 
      művészeti vezető                                                                               osztálykísérő      
 
                                                                           P.H.     
                                                 ___________________________ 
                                                             intézményképviselő 
 
Az értékelés szempontjai: 
- téma 

- gondolatiság 

- felhasznált irodalom 

- fogalmazás 

- külalak 

- művészi munka 

- előadás 

 

A Waldorf Mester- Munka elkészítése és elfogadása a 13. évfolyamra lépés előfeltétele. 
 

 

 

 

 A vizsgákkal kapcsolatos eljárásrend  

 Az osztályozó-, javító-, különbözeti- és köztes vizsgák eljárási szabályai 

 
Különbözeti vizsga fogalma: 
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 
folytatásához szükséges ismeretekkel. Minden olyan esetben (pl.: iskola-váltáskor előírt) különbözeti 
vizsga paramétereit az intézményvezető – a vizsga engedélyezésekor – határozatba foglalja. A 
különbözeti vizsga idejét az átvételt követően az érintett szaktanár/ok és a tanári kollégium közösen 
határozza meg, a teljesíthetőség figyelembevételével. 
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Javítóvizsga fogalma: 
Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges szintet egy adott 
tantárgyból. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés 
feltétele. Javítóvizsga idejét a következő tanévet előkészítő tanári nyitókonferenciát megelőző hét. A 
pontos időpontot minden év elején a tanév rendje tartalmazza. 
 
Osztályozó vizsga fogalma: 
Az intézményképviselő engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett 
tanulók számára valamint – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – a 
megengedettnél többet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi 
osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból. 
Az osztályozó vizsgára azok a 11. és 12. évfolyamos tanulóknak, akik előrehozott érettségi vizsgát 
kívánnak tenni, a vizsgát megelőző tanév április 15-éig kell írásos jelentkezést benyújtaniuk az 
intézményképviselőhöz. A többiek legalább 1 hónappal előtte kell, hogy jelezzék kérelem 
benyújtásával az intézményképviselőnek. Ettől eltérő vizsgaidőpontot csak rendkívüli esetben a szülő 
illetve nagykorú kérelmére egyéni elbírálás alapján az intézmény képviselője adhat. 
A vizsgaidőpontokról a tanulók egy hónappal előtte értesítést kapnak majd a vizsga napja(i) előtt egy 
héttel az irodán írásban vehetik át az újabb értesítést a konkrét napról és időpontról, illetve a 
helyszínről. 
 
A vizsgák követelményei:  
A Waldorf Kerettantervben egy-egy tárgynál az adott évfolyamon meghatározott tantárgyi 
követelmények, ismeretek.  
 

A tanuló szöveges értékelését az 1-től 10. évfolyamig, valamint a 11. évfolyamtól érdem- jegyeit is 
évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a 
javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A továbbiakban a felsorolt 
vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga. A tanulmányok alatti vizsgát iskolában - illetve a 
törvényben meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti 
vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A 
szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
A tanévvégi szöveges értékelés illetve osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, az engedélyezett időnél többet mulasztott, 
és a tanári kollégium döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi 
tanterve rögzíti. Az osztályozó vizsgákra évente kétszer lehet jelentkezni az SZMSZ-ben és a 
Házirendben meghatározottak szerint. 
A pontos időpontot az adott tanév évrendje tartalmazza. A vizsgák anyagát a szaktanárok a 
vizsga előtt egy hónappal véglegesítik, és erről tájékoztatják a diákokat. 
 
Ha a tanuló egész évi tanulmányi eredményei nem voltak elfogadhatóak, akkor javító-vizsgát 
tehet legfeljebb három tantárgyból. 
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az 
előírt időpontig nem tette le. 
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A tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző harmincadik napig, a törvényben meghatározott esetben az engedély megadását 
követő három napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül 
továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő 
utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 
napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a 
kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 
Magántanulóvá az intézményképviselő döntése után válhat az iskola tanulója a magántanulói 
szabályzat alapján, melyet az SZMSZ tartalmaz. 
Ha a tanuló előrehozott érettségit kíván tenni bármely tantárgyból, akkor az iskola vizsga- 
szabályzatában előírt módon kell eljárni. 
Amennyiben egy tanuló nem teljesít egy epochát vagy egy szakórai témazáró dolgozatot (nem 
éri el a minimális követelményszintet vagy nincs jelen), ezt pótolnia kell. A pótdolgozat 
időpontját, pontos tartalmát a szaktanárral kell egyeztetni.  Ha a tanuló a pótdolgozat írásakor 
nem jelenik meg, de hiányzását orvosi igazolással igazolja, akkor még egy alkalmat biztosítani 
kell számára. 
 

A felvételi és átvétel helyi szabályai 

Az osztályösszetétel pedagógiai elvei, tanulófelvétel 
Az osztályok összeállítása során több szempontot kell figyelembe venni. A nemek közötti 
kiegyenlítettség a Waldorf-iskolák elindulása óta nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy az osztályokban 
azonos arányban legyenek fiúk és lányok. Az iskola fizikai lehetőségeihez alkalmazkodva (megfelelő 
méretű tantermek megléte) kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális 
létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget. Ezt nagyon lényegesnek 
tartjuk, mert a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is 
jelentős nevelő erővel bír. A gyerekek között kialakuló gazdag kapcsolati háló lehetőséget teremt a 
tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések változatos kialakulására, a dinamikus 
átalakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. A 30 fő körüli osztálylétszámok így nem ritkák, 
és nem is cél a létszámok redukálása. Az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos nevelési 
igényű diákok ideális létszáma 10% körül van, erről részletesen a fejlesztés lehetőségeiről szóló 
fejezetben írunk. Törekvés lehet arra, hogy az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből 
sikerüljön gyerekeket felvenni, ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét, és ez 
önmagában komoly nevelő erő. 
Felvétel az első osztályba 
A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. A mindenkori első osztályok kialakítását az 
iskolák saját belső szabályozásuk szerint oldják meg. Az induló osztályok létszáma az iskola 
körülményeitől függ. Általánosságban elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja a magasabb, 
26–30 fős osztálylétszámok kialakítását. 
A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, 
ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel 
kritériuma. Igyekszünk olyan osztályokat kialakítani, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki 
alkatú gyermekek között egyensúly van, ugyanakkor figyelünk a fiúk-lányok arányára is. Tekintetbe 
vesszük a szülők iskolaválasztási szempontjait is, ez ugyanis döntő jelentőségű az elkövetkező időszak 
pedagógiai együttműködésének sikere érdekében. A kiépült Waldorf-iskolák esetében a jelentkező 
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gyermekek közül sok Waldorf-óvodában nevelkedett, illetve testvére már az iskola tanulója, így ők a 
felvételnél előnyt élveznek.  
A Waldorf-iskolák az adott intézmény iránt érdeklődő szülők számára a beiratkozási időszak előtt több 
hónappal előadás-sorozatot indítanak. Ezeket a tanári kollégium tagjai, az iskola más munkatársai, 
illetve szülők, öregdiákok, vagy más meghívott előadók tartják. Az előadók a Waldorf-pedagógia 
alapelveinek, fő irányvonalainak ismertetése mellett betekintést nyújtanak a pedagógia szellemi 
hátterébe, módszertanába, valamint az iskola életének jellegzetességeibe. Ezt követően a szülők 
jelentkezési lapot töltenek ki, melyen a megadott kérdések alapján részletesen le kell írniuk gyermekük 
eddigi fejlődését, és indokolniuk kell az iskolánkba való jelentkezésüket. Az utolsó beszélgetésen 
lehetőség szerint a tanári kollégium bemutatja a leendő osztálytanítót. 
A gyerekek számára szervezett játékos ismerkedés és a szülőkkel folytatott beszélgetés során az első 
osztály összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb képet kialakítani a gyermekről, 
a szülőkről, a családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. Részletesen áttanulmányozzák a szülő 
által beadott jelentkezési lapot, ami kialakítja a beszélgetés vázát. A szülő ilyenkor részletesen 
beszélhet gyermekéről, kifejtheti azokat a fontos momentumokat, amelyeket a jelentkezési lapon nem 
állt módjában részletezni, a tanárok pedig olyan kérdéseket vethetnek fel, melyek a beadott anyag 
alapján lényegesnek tűnnek. Természetesen a szülők is feltesznek olyan kérdéseket, melyekre az 
előadások alapján nem sikerült választ kapniuk.  
A gyermekek számára szervezett játékos ismerkedésen a foglalkozáson részt vevő pedagógusoknak 
alkalmuk van az iskolába jelentkező gyermekek alaposabb megismerésére. A személyes találkozók 
végén a tanárok összegzik a tapasztalataikat, és összeállítják az osztályt. A felvételre javasolt 
gyermekeket a Tanári Kollégium egyetértésével vesszük fel az osztályba. 
A leendő osztálytanító ellátogat a különböző óvodai csoportokba is, hogy eljövendő tanítványait az 
óvodai tevékenységen belül is megismerhesse. 
Felvétel a magasabb osztályokba 
Rendszeresen előfordul, hogy tanév közben, vagy az új tanév kezdetén jelentkeznek szülők felvételi 
kérelemmel. Ilyen esetben az osztálytanító (-kísérő) az osztályban tanító kollégáival együtt mérlegeli, 
hogy az osztály tud-e újabb gyermeket befogadni. A felvételi legalább két tanár jelenlétében zajlik, 
módját és a felvétel kritériumait a gyermek életkora és az illető osztály összetétele határozza meg. Ezt 
az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti. 
Felvétel a középiskolába 
A Waldorf-középiskolákba történő jelentkezés a középiskolai felvételi eljárás keretében a KIR-
rendszeren keresztül történik. 
A Waldorf-iskolák általános gyakorlata, hogy a középiskolába jelentkező tanulókkal és szüleikkel külön-
külön ismerkedő és motivációs beszélgetést folytatnak a középiskolában tanítók, amelynek során a 
tanárok megismerik a diákok általános iskolai tanulmányi teljesítményét és eredményeit 
A felső tagozat egyenes folytatása a középtagozatnak. Az alsóbb osztályokban az osztálytanító a tanári 
kollégiummal közösen döntött diákjai felvételéről. 
A felső tagozatos tanári kollégium a 8. osztályból a 9. osztályba való átmenetet, a kívülről érkező 
diákokat érintő felvételi eljárásrendszert a következő lépésekben határozta meg. Ősszel az évrendben 
meghatározott időpontban nyílt napot tart iskolánk felső tagozata, amelyen a belsős és külsős 
érdeklődők előzetes tervezés, egyeztetés alapján betekintést nyerhetnek a felső tagozatos osztályok 
életébe. 
Felvételi elbeszélgetés 
Iskolánk 8. osztályos tanulói számára és a külső intézményekből érkező diákoknak egyaránt felvételi 
elbeszélgetést szervezünk.  Ezen minimum három pedagógus vesz részt. A beszélgetés célja, hogy a 
felvételiző diák önállóságáról, a művészetekhez való nyitott kapcsolatáról, eddigi és ezek utáni 
érdeklődéséről képet kapjunk. A diákok elhozzák és bemutatják bármely kedves alkotásukat, 
beszélgetünk velük eddigi tanulási tapasztalataikról, várakozásaikról. Fontos, hogy a Waldorf-
pedagógia emberképe alapján való módszertant, a sok kézműves és művészeti tevékenységet el tudják 
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fogadni a mindennapi pedagógia gyakorlataként. Hasonló körültekintő beszélgetést folytatunk a 
szülőkkel is. 
 
Az osztályközösség megtartása érdekében a Waldorf-iskola törekszik a tanulók helyzetét egyénileg 
mérlegelve az osztályismétlés elkerülésére. A Waldorf-pedagógia elfogadja az osztályösszevonást a 
teljes általános iskolai szakaszban: ilyen helyzetekben működő iskolák esetében a nemzetközi Waldorf-

iskolai tapasztalatok felhasználása és a kooperatív pedagógiai gyakorlatok ismerete kiemelten fontos. 
 

 

Elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

Az osztálytanítók és osztálykísérők minden tanév első tanítási napján megbeszélik osztályukkal az 

alapvető baleset-megelőzési teendőket, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik osztályukat. 

Ötödik osztály elején, a kézműves órákon való balesetmentes részvétel érdekében a famegmunkáló 

szerszámok helyes használatáról külön oktatást kapnak a diákok. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv:  

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát,  

- felismerjék a veszélyhelyzeteket,  

- megismerjék a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit,  

- elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,  

- megismerkedjenek a mentőszolgálat működésével, elsajátítsák a mentő hívásának módját 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai feladatok: 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak a legfontosabb elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel a tanórai és a tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében, 

- a tanulóknak az alapvető elsősegély-nyújtási módok bemutatása, gyakorlásuk 

- elsősegélynyújtásra kiképzett pedagógus jelenléte az iskolában, és a pedagógusok elsősegély-

nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen való részvételének támogatása 

- iskolai elsősegélyhely, elsősegélynyújtó felszerelések biztosítása, tanulókkal való 

megismertetése  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló iskolai tevékenységek 

 

a) az egyes tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeret 

természetismeret, biológia sérülések ellátása, allergiás tünetek, 
kezelése, vérzések csillapítása, légzési 
akadályok elhárítása, rovarcsípések 
enyhítése, újraélesztés alapfogásai 
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kémia, fizika vegyszerek és mérgek hatásai, forrázás 
veszélyei és kezelése, égési sűrülések és 
azok ellátása, gázok okozta mérgezés tünetei 
és a segítségnyújtás módja 

mozgás és testnevelés, dráma esés, húzódás, rándulás, ficam tünetei és 
kezelése, teendők komolyabb sportsérülések 
esetén 

vizuális kultúra: festés, rajz-grafika festékek, ragasztók káros hatásai és tünetei 

informatika számítógép káros hatásai és a felelős 
használat elsajátításának módja 

kertművelés, kézművesség szerszámok, eszközök sérülésveszélyei, a 
sérülések ellátása 

zene hangszálak sérülései és a probléma 
megelőzése 

 

 

b) osztályfőnöki órák keretében feldolgozott elsősegély-nyújtási alapok 

5-8. évfolyamokon  

– minden évfolyamon rendszeresen felmerülő témák, projektek: nemi felvilágosítás, 

médiaismeret – a szemléletformáló alkalmak célja a tudatos hozzáállás kialakítása és a káros 

következmények kezelése, 

– évente egyszer az iskolaorvos, védőnő bevonásával szervezetten, különösen a következő 

témákban: segítségnyújtás és teendők közlekedési és egyéb balesetek esetén, a 

mentőszolgálat működése, mentő hívásának módja, 

9-12. évfolyamokon rendszeresen a következő témákban: 

– drogprevenció (tudatmódosító- és kábító szerek hatása, használatuk veszélyei), 

– egyéb függőségek veszélyei és kezelése, például: cigaretta, alkohol, játék, virtuális világ. 

c.) tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezése 

egészségneveléssel, egészségvédelemmel foglalkozó szakkör, témanap keretében  elsősegély-

nyújtási alapismeretekkel való foglalkozás 

A foglalkozások vezetői: az intézmény pedagógusai és diákjai, kortárs segítők, meghívott 

szakemberek, együttműködő szervezetek. 

 

V. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
 

Választott kerettanterv: Waldorf-pedagógia alapján működő intézmények Waldorf-
kerettanterve, mint a nevelés-oktatás tartami kérdéseire vonatkozó egyedi megoldás  
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Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, 
figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. 

Tankönyvhasználat sajátosságai  
A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő 
választja ki azt a tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább 
megfelel. 
A tanórák gondos előkészítése segíti a tananyag képi megragadását, ezáltal megszólítja a 
gyerekek érzésvilágát, és felkelti az érdeklődésüket. Szöveggyűjtemények, 
feladatgyűjtemények, szótárak, atlaszok, irodalmi- és más segédanyagok, források vagy 
kézikönyvek, illetve a kerettantervi tartalmak feldolgozását segítő, a Magyar Waldorf 
Szövetség és a fenntartásában működő szakmai szolgáltató intézet (Waldorf Ház) 
gondozásában megjelenő tanulói munkafüzetek, segédletek használata fontos, de mindig a 
tanár által előkészített, feldolgozott és átadott tananyag alátámasztására használjuk őket. A 
tartós tankönyveket, a kötelező és ajánlott irodalmi műveket vagy egyéb tankönyveket a 
szociálisan rászoruló tanulók számára az iskolai könyvtárak biztosítják. 
A hagyományos tankönyveket és a legújabb technológiának megfelelő audiovizuális 
taneszközöket elsősorban a Waldorf-iskolák felső tagozatán használják. Az önálló 
kutatómunka forrásai a primer irodalom, a szöveggyűjtemények, eredeti dokumentumok, 
saját munkalapok, statisztikák, lexikonok, amelyek növekvő mértékben képezik a felső tagozat 
munkájának részét. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a tananyagnak maguk adjanak 
formát, adott esetben olyan formát, hogy azt nyilvánosságra is lehessen hozni. Meg kell 
tanulniuk, miként kell folyamatokat leírni, dokumentálni és rendszerszerűen tagolni. 
A Waldorf-iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek 
veszik át a tankönyvek szerepét. 
 

A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályi 

1.1 A NAT 2020, az állami kerettantervek és a Waldorf-kerettanterv 2020-as változatának  
összevetése „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” a NAT 2020 és az állami 
kerettantervek figyelembe vételével az alábbi területeken került átdolgozásra: 
1. A NAT 2020 „Fő tantárgyi témaköreinek” megjelenítése a Waldorf-kerettantervben 
A NAT-ban a „Fő tantárgyi témakörök” tagozatonként, tehát 1-4, 5-8, 9-12 évfolyamokra 
vannak elosztva. A Waldorf-kerettantervben ezek a témakörök a „Tematikai egység/fejlesztési 
cél”, illetve a „Tantárgyi fejlesztési célok” címszavak alatt találhatóak. A felülvizsgálat során a 
NAT-ban felsorolt fő tantárgyi témakörök megjelentek a Waldorf-kerettanterv megfelelő 
tagozatán, illetve egyes témakörök a Waldorf-tanterv belső logikája szerint más tagozaton. 
2. A NAT 2020 „Tanulási eredményeinek” egyeztetése a Waldorf-kerettantervvel 
A NAT 2020-ban tagozatonként szerepelnek a „Tanulási eredmények”, amelyek a Waldorf-
kerettantervben a „Fejlesztés várt eredményei” alcím alatt találhatóak. 
A vizsgálat elsősorban a NAT 2020 kompetenciákra vonatkozó eredményeire fókuszált, és ezek 
alapján került módosításra a Waldorf-kerettanterv 
A Waldorf-kerettanterv továbbra is egységes szerkezetként kezeli a „Fejlesztés várt 
eredményeit”, tehát nem tagolja kompetencia/készség- és ismeret/tudás-eredményekre. 
3. Az állami kerettantervek „Fogalmainak” egyeztetése a Waldorf-kerettantervvel 
Az állami kerettantervek kétévenkénti leírásában az adott tantárgyhoz tartozó „Fogalmak” a 
Waldorf-kerettanterv évfolyamonkénti bontásában megjelenő „Kulcsfogalmaival” kerültek 
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összevetésre. Az eljárás során az állami kerettanterv kétéves bontásban szereplő fogalmai a 
Waldorf-kerettanterv egyes évfolyamaira kerültek besorolásra.  
A fentieken kívül a megtörtént a NAT 2020 és a Waldorf-kerettanterv tantárgyainak 
megfeleltetése (1.2. fejezet). 
1.2. A NAT 2020 és a Waldorf-kerettanterv tantárgyi rendszereinek megfeleltetése 

A Nat 2020 tantárgyai A Waldorf-kerettanterv 2020  
megfelelő tantárgyai 

   

Magyar nyelv és irodalom   

magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom  

Matematika   

matematika  matematika 

Történelem és állampolgári 
ismeretek  

 

történelem  történelem  

állampolgári ismeretek  társadalmi és állampolgári ismeretek (két választható változat)  

hon- és népismeret  a honismeret és földrajz tantárgyban 

Etika / hit- és erkölcstan  szabad vallás 

Természettudomány és  
földrajz  

 

környezetismeret 3-4. o.  a kerettantervben ilyen tárgy nem szerepel; a tárgy témakörei 
beillesztve a honismeret és földrajz (1-12.o.) és a 
természetismeret és biológia 
 tantárgyakba;  
ez utóbbi 1-2. osztályban más tantárgyakban jelenik meg, 3-12. 
osztályban pedig önálló órakerete van. 

természettudomány 5-6. o. a kerettantervben ilyen tárgy nem szerepel; témakörei a 
természetismeret és biológia tárgyban jelennek meg 
részletesebben; egyes témakörök a kémia, fizika, honismeret és 
földrajz tárgyakban jelennek meg.  

kémia  kémia 

fizika  fizika 

biológia  biológia 

földrajz  honismeret és földrajz 

Idegen nyelv   

első és második élő idegen nyelv  az angol és német nyelv 1-12. osztályra átalakítva szerepel a 
tantervben 

 a szlovák, spanyol, francia és orosz nyelvek átalakítás nélkül 
szerepelnek  
a tantervben 

Művészetek  

ének-zene  zene 
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vizuális kultúra  a kerettanterveben vizuális kultúra összefoglaló név alatt 
szerepel a festés (1-13. o.) és a rajz-grafika tanterv (1-11.o.), 
valamint a művészettörténet  

dráma és színház dráma 

mozgóképkultúra és 
médiaismeret  

mozgóképkultúra és médiaismeret  

Technológia   

technika és tervezés  részletesen a kézimunka tárgyban; az egyéb tárgyakban való 
megjelenése a kézimunkánál olvasható 

digitális kultúra  digitális kultúra 

Testnevelés és egészségfejlesztés   

testnevelés  testnevelés 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  osztályfőnöki 

 
2.1. A NAT 2020-ban szereplő kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok  
és a Waldorf-kerettanterv viszonya 
⮚ Az erkölcsi nevelés 

A Waldorf-iskola létrehozásának pillanatától működésének mindennapjain át olyan tudatos 
személyes jelenlétet igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat 
tekintve önmagában példamutató az iskolába járó gyerekeknek. A szülők tudatos döntésük 
alapján nem csupán anyagi fenntartóivá válnak az intézményeinknek, de napról napra iskolai 
események közreműködő-szervezői, az iskola szellemiségébe bekapcsolódóan tényleges 
éltetői lesznek gyermekük iskolája életének. A tanárok munkája is kiemelkedő 
együttműködést igényel: a gyermekek ennek tudatában folytatják tanulmányaikat. Az iskolai 
életnek minden mozzanata a jelenlétnek ezt a magas minőségét feltételezi: mindez minden 
fél számára a lehető leggyakorlatibb találkozást hozza az életben ránk váró feladatokkal. 
⮚ Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A nemzeti öntudatra nevelés gyakorlatában valósul meg a Waldorf-iskolában. Diákjaink 
számára már az első évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít 
természetes anyanyelvi közeget: a magyar költészet és a magyar zene-, ritmus- és dallamkincs 
határozzák meg a mindennapjaikat. Kézműves-művészeti tantárgyaink, iskolai ünnepeink 
révén népi kultúránk hagyományait élhetik meg a tanulók. A felsőbb évfolyamokon nemzeti 
ünnepeink megemlékezéseinek létrehozásában alkotóan vesznek részt a diákok. A 
tantervünknek számtalan olyan vetülete van, amely akár a közvetlen lakóhely megismerése 
által a szülőföld, akár a történelem sokszínűségének felismerése által a hazaszeretet érzését 
táplálják. 
⮚ Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A Waldorf-iskola működésének feltétele egy önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás. 
Ezzel kiváló példát ad az együttműködésből születő munkára, az együttélési szabályok 
megalkotására és alkalmazására, az egyéni és közösségi célok összehangolásának 
gyakorlatára. 
A delegációs elven működő iskolavezetés elengedhetetlen eleme a személyes 
felelősségvállalás. Az önkormányzás elve a tanulókkal folytatott munkában is fontos elem. A 
demokratikus döntéshozatal gyakorlása megjelenik a különböző iskolai programok, ünnepek, 
diáknapok és egyéb rendezvények, művészeti projektek előkészítésében és lebonyolításában. 
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Az egyéni kezdeményezőkészség támogatását a Waldorf-iskolák kiemelt pedagógiai-fejlesztési 
célként kezelik. 
⮚ Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata a szociális képességek 
fejlesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, 
az egymás felé fordulásnak folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az euritmia, a 
dráma és a közös zenei – nevelésben már az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége 
van a közösségi együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti 
előadásainak, fellépéseinek. Ez a törekvés tizenkét éven keresztül végigkíséri egy-egy osztály 
életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek 
múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés 
megalapozóivá lesznek. 
⮚ A családi életre nevelés 

Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf-iskola működésében 
kiemelkedő szerep jut a fokozott családi együttműködésnek. Már eleve evvel az alaphelyzettel 
természetes pozitív nevelési alapközeget biztosít a gyermekek számára. Az eltelő évek során 
a diákok fokozatosan egyre több közösségi feladatot vesznek át a családtagoktól. Ugyanakkor 
az új Waldorf-kerettantervben tantervi célkitűzés az egészségre és az egészséges szexualitásra 
nevelés. 
⮚ A testi és lelki egészségre nevelés 

A Waldorf-iskolák pedagógiai és iskolafenntartási tevékenységeikben a diák-szülő-tanár 
hármasára építenek. Az egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a 
pedagógiai munka fontos mozzanata a fejlesztő pedagógusokkal és az iskolaorvossal való 
szoros együttműködés. Ez a figyelem általános igényként/követelményként szervező ereje az 
iskolai folyamatoknak: pozitív hatása van a családok életére is. A Waldorf-iskolák higiéniai 
pedagógiai szerepe a magyar közoktatásban ezen a területen is érzékelhető. 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Az átdolgozott Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint iskoláinknak 
törekedniük kell az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, 
együttműködő és ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. (A különböző készségbeli 
nehézségekkel küzdő diákok számaránya az osztályközösségben ne haladja meg az ország 
összlakosszámára eső átlagokat.) Ezen általános működési elv szerint a diákok 
személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik évfolyamban megvalósítandó 
szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája minden diákot szembesít az 
emberélet közösségi és egyéni határaival is, megtapasztalják a valóságos segítség jelentőségét 
a szociális kapcsolatokban. 
⮚ Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A Waldorf-iskolák fenntartásának biztos alapját adó szülői körnek olyan tudatos döntést kell 
meghoznia, amikor ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez 
egy más jellegű családi alapállást a világban. A környezettudatos magatartás szinte 
alapigényként tartható számon mind az iskolafenntartói, mind az iskolaműködtetői oldalon. A 
tanterv felépülése már az alsóbb osztályokban folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a 
valós világgal, illetve a világ természetes folyamataival. A régi mesterségekkel, 
tevékenységekkel való találkozás által a gyerekek olyan, az önfenntartó természetességgel 
működő történelmi gazdasági gyakorlatokkal ismerkednek meg, aminek önmagában 
példamutató értéke van. A felsős természettudományi tanterveknek pedig tematikailag is 
részét képezik ezek a kérdések. 
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⮚ Pályaorientáció 
A Waldorf-pedagógia egésze a tudatos én-t hordozó ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az 
alapfokú művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves zárómunkái is. Az első vizsga 
nyolc év tanulmányainak, a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a 
második vizsga elvárásként – mint a tizenkét éves Waldorf-képzés egyéni lezárása – már 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. 
Ennek a felismerési és ön-megismerési folyamatnak a támogatására irányul tizenkét éven 
keresztül a művészeti nevelés, az életkorok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, 
az iskolai gyakorlatok sora. A végső célkitűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból is fakadó 
képességeiben kiteljesedve döntéseket meghozni tudó emberként hagyja el az iskolapadot. 
⮚ Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felülvizsgált Waldorf-kerettantervben két modulban megjelenik a gazdasági és pénzügyi 
nevelés. A pénz világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán alapuló gazdaságtan-
tanterv az ötödiktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik 
kialakítani a gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik osztályig tartó időszakban 
már nagyobb rálátást kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a világgazdaság változásait 
meghatározó folyamatokra. 
⮚ Médiatudatosságra nevelés 

A tudatos médiaismeret és alkalmazás jelentőségét elismerve a tanterv 8. osztályig a Digitális 
kultúra tárgy keretein belül, felső tagozaton pedig a Mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy 
egyes témaköreivel támogatja ezt a nevelési területet. Alapvető célunk a média működésétől 
áthatott és befolyásolt mindennapi életünk értékelvű szervezésének, tudatos egyéni 
irányításának megtanítása. A médiát vezérlő erők (meg)ismerése, hatásmechanizmusainak 
megértése, a médiahasználat tudatosságának kialakítása a diákoknál első rendű feladat: fel 
kell ismerniük, hogy a kommunikációs képességek elsajátításának és felelősségteljes 
használatának milyen nagy szerepe van társadalmunk életében. 
⮚ A tanulás tanítása 

A kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás 
tanulásáról. Már sok éves tapasztalat és gyakorlat alapján felépített tanterv, tanulást segítő 
könyvek alapján pontosan behatárolható az az életkor, amikor hatékonyan lehet ezt a 
képességet fejleszteni.  
A Waldorf-pedagógiában egy osztálytanítónak – aki nyolc évig vezeti osztályát – egyedülálló 
lehetősége és felelőssége is, hogy jártas legyen ezekben az eljárásokban. A Waldorf-pedagógia 
céljai között az élményszerű tanítás, a tanultak örömmel áthatott megélése, a megfigyelési-
leírási gyakorlatok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő figyelem kialakítása nem 
csupán mind, mind szerepelnek, hanem a szakmódszertana is ezekből a célkitűzésekből indul 
ki. 
 
2.2. Az eredményes tanulás elveinek megjelenése a Waldorf-kerettantervben 
⮚ Tanulási környezet 

A tanulási folyamat sikerességét külső és belső feltételek egyaránt befolyásolják. A tanuláshoz 
nemcsak idő, hanem hely is szükséges. 
Az eredményes tanulás feltétele a megfelelő tanulási környezet, ezért a Waldorf-iskolák 
törekednek az osztálytermek és a berendezések (bútorok, kiegészítők, képek, stb) esztétikus 
kialakítására. A Waldorf-iskolák támaszkodnak arra, hogy az esztétikus iskolai környezet 
(épület, udvar, iskolakert) jótékony hatással vannak a figyelemre, így a tanulási eredményekre 
is. A külső tanulási környezet optimális feltételeinek biztosítása mellett azonban 
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nélkülözhetetlen a személyes szükségleteknek megfelelő belső motiváltság is a tanulás 
eredményességéhez. A pedagógus személye és a tanulók egymással és egymástól való 
tanulása felébreszti a tanulás iránti igényt. 
⮚ Egyénre szabott tanulási lehetőségek 

A Waldorf-iskola osztályai minden esetben heterogén tanulói csoportot alkotnak. A tanulókat 
az individuális fejlődési útjukon haladva egy-egy életszakaszban különböző tanulási és szociális 
képességek jellemzik, így nem egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megszerzett 
tudás, képességek, kialakult készségek vonatkozásában.  
Pedagógiai szempontból az egyénre szabott tanulási lehetőségek azt jelentik a Waldorf-
iskolában, hogy a pedagógusok minden tanulót a saját képességeikre építve próbálnak 
segíteni. A differenciálás ebben az értelemben nemcsak a tanulás tartalmára, hanem 
módszereire és eszközeire is vonatkozik. Eszerint ugyanahhoz a végeredményhez – 
ugyanahhoz a tudáshoz – különböző utakon is eljuthatnak, mivel a különböző tanulók 
igényeinek különböző utak felelnek meg.  
A Waldorf-iskola tantárgyi rendszere lehetőséget ad a csoporton belül megjelenő képességek 
széles körben történő eloszlására. Mivel a művészeti és a gyakorlati tárgyak a közismereti-
intellektuális tárgyakkal azonos súlyt képviselnek, így a kevésbé intellektuális, de jó praktikus 
vagy művészi képességekkel megáldott tanulók megélhetik a művészeti-gyakorlati 
tevékenységekben való jártasságukat, tehetségüket, így kevésbé alakul ki a csoporton belül 
csupán a mérhető tanulási eredményekre fókuszáló hierarchia.  
Képesség-kibontakoztatás támogatása 
A képességek kibontakoztatásának támogatása a Waldorf-iskola egyik legfontosabb nevelési-
pedagógiai elve. A valódi képesség megszerzése azt jelenti, hogy a tanulók a tanulási 
folyamatot „elfelejtve” képesek a megszerzett ismereteket képességgé, készséggé alakítani. A 
valódi képesség megszerzéséhez egy tudatosan vállalt, kimért tanulási út vezet, ahol az 
ismeretek begyökereződnek és kompetenciává érnek. Ezért lényeges módszertani elem a 
Waldorf-iskolák gyakorlatában az ún. „késleltetett írás és olvasás-tanulás”, ahol a tanulási 
folyamat 2-3 éve alatt a tanulók valódi, maradandó, a gyakorlati életben is beváltható 
képesség birtokába jutnak. 
A képesség-kibontakoztatás támogatásához valódi emberismeretre van szükség, hiszen a 
pedagógusnak tudatában kell lennie, hogy a gyerekeknek egy adott életkorban milyen 
képességeik vannak. A pedagógus feladata, hogy a gyerekek kinyíló képességeit a tananyagon 
és a különböző iskolai tevékenységeken keresztül megfelelő módon támogassa és fejlessze.  
2.3. A köznevelési rendszer egyes feladataira vonatkozó szabályok és a Waldorf-
kerettanterv viszonya 
⮚ Az etika/hit és erkölcstan oktatás 

A Nemzeti Alaptantervben meghirdetett egyik alapgondolat: „Az erkölcsi nevelés a minden 
emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik 
tantárgy feladata.” Sok ponton megfelel ennek az elvnek a Waldorf-kerettanterv: számos 
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző tantárgyak hatékony eszközei legyenek az erkölcsi 
nevelésnek.  
A Waldorf-iskola életre hívása eleve feltételez közösségi akaratot és folyamatos közösségépítő 
tevékenységeket: olyan szülői együttműködést igényelnek az iskolai élet mindennapjai, az 
intézmény fenntartása, amely csak tudatos, mélyen etikai jellegű döntéseken alapulhat. Az 
önigazgató tantestületi együttműködés is példaértékű cselekedet mind a diákok, mind a 
családok számára.  
Az, hogy az iskolák évrendje a keresztény kultúrkör szellemi működéséhez kötődik, élővé teszi 
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a kötődést az európai hagyományokhoz. Tantárgyaink közül a szabad vallás tanterve az, 
amelyik legközvetlenebb módon felveti, s a lehető leggyakorlatibban tárgyalja is az alapvetői 
emberi etikai kérdéseket. Az ünnepeink tárgyalásakor már tettünk utalásokat, milyen 
általános emberi értékekhez, keresztény hagyományokhoz kapcsolódunk általuk. Ezen 
események életre hívásához tudatosan átgondolt és felépített iskolai működésre van szükség: 
a változás és a hagyományokhoz kötődés kiegyenlítési folyamatát kell örökösen éltetni. 
Tantervünk horizontális és vertikális felépítésében is egy mélyebben végiggondolt moralitás 
fejeződik ki: a tantárgyi összefüggések, témaválasztások, tantervi ívek a gyermekek életkori 
sajátosságainak embertani ismeretein alapszanak.  
A Waldorf-tanári működésnek egyik alappillére a folyamatos részvétel a 
tanártovábbképzéseken, iskolák közötti pedagógiai tanári konferenciákon. A társadalmi 
elkötelezettség intézményi kifejeződése a Waldorf-iskolák szakmai és érdekvédelmi 
szervezetének, a Magyar Waldorf Szövetségnek a léte. 
A tanterveinknek jelen szűk keretek között a szabad vallás fent említett szerepén túl még 
három vonulatát szeretnénk felmutatni. Az emberi történetek által való nevelés: alsóbb 
évfolyamokon a népmesék, állattörténetek, szentek élete, bibliai teremtéstörténet 
megismerése révén találkoznak a gyerekek archetipikusan eredendő morális kérdésekkel. Ez 
a folyamat az individuális életlehetőségek mintáit adó életrajzok elbeszélésével folytatódik a 
felsőbb évfolyamokban. A történelem tanításának megjelenésével, az emberiség 
történetének megismerésével már ötödik osztálytól megvalósul a NAT egy másik célja az etika 
tanításával: amely „feltárja és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, 
amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak és segíti a kulturális sokszínűség 
értékének felismerését”. A középiskolában már nem csupán a humán tantárgyak adják meg a 
lehetőséget arra, hogy tiszta filozófiai értelemben vitassanak meg etikai kérdéseket: a 
természettudományos tanulmányok idején sorra vetődnek föl fejlődéselvű korunk sok-sok 
ellentmondásosságot hordozó és morális kérdéseket feszegető gondjai. 
⮚ Egész napos iskola 

A Waldorf-iskola az egész napos oktatási feladatot az organikusan felépített órarend 
segítségével valósítja meg. A közismereti tárgyak mellett a mindennapos testmozgás és a 
komplex művészetoktatás tevékenységei nyújtanak lehetőséget az egészséges napirend 
kialakításához. Így elsősorban az intellektust igénybe vevő tárgyak nyitják a napot, majd az 
idegennyelvek és a készségtárgyak következnek. Az alapfokú művészetoktatás tárgyai és a 
testmozgás általában az egész napos iskolai rend részeként a kötelező tanítási idő végén 
jelennek meg. A kisebbek délutáni foglalkozásaihoz a szabad játékkal és a vezetett 
tevékenységekkel működő napközi ad a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő keretet. 
⮚ Természettudományos nevelés 

A Waldorf-iskola természettudományos nevelésének alapja a vizsgált jelenségek lényegének 
megismerése. Ehhez a legfontosabb, hogy a pedagógus nem kész definíciókat közvetít a 
gyerekeknek, hanem arra törekszik, hogy a tanulók minél szélesebb körben szerezhessenek 
érzékszervi és átélhető, gyakorlati tapasztalatot a jelenségek megismerésekor. Ezek a 
„személyesen átélt tapasztalatok fognak belső átéléssé mélyülni, és ezt hatja át a gondolkodás 
ereje”. A tanulók így képessé válnak a jelenségek objektív, elfogulatlan megfigyelésére, és az 
okok és magyarázatok megtalálására. Mivel nem kész tudást kapnak a tanulók a világról, 
hanem kutató módon közelítenek hozzá, így a természettudományos vizsgálatok során újabb 
és újabb kérdések merülnek fel a bennük, és kinyílik az érdeklődésük. A Waldorf-iskola tehát 
nem a jövendő tudós-generációk kiképezésére törekszik, hanem arra, hogy olyan felnőttek 
hagyják el az iskolát, akiknek kérdéseik vannak, akik kritikailag használják a tudományokat, és 
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akik között vannak olyanok is, akik még hozzá is tudnak tenni valami újat az eddigi tudományos 
ismeretekhez és szemlélethez. 
⮚ A mindennapos művészeti nevelés 

A Waldorf-pedagógia egyik alappillére a művészeti nevelés. Alapelgondolásunk, hogy a 
művészetek általi (s nem művészetre, művésszé!) nevelésnek, ugyanúgy mint a mindennapi 
testmozgásnak döntő szerepe van az akarati nevelésben. Az általános Waldorf-képzés tizenkét 
éve alatt a zenei, képzőművészeti, drámai és tánc(-mozgás)-művészeti képzésnek is szerepe 
van. Nem „csak” egyiknek vagy másiknak, hanem arányosan megalkotva egy-egy évfolyam 
pedagógiai munkáját: mindegyiknek a tizenkét évfolyamon keresztül. A négy művészeti szakág 
minden évfolyamon általánosan megjelenik a kerettantervben. Legalább háromezer órában 
végeznek művészeti tevékenységet a Waldorf-diákok a tizenkét év alatt. Kialakult 
képességeikről évszak ünnepek (hóünnepek) előadásain, belső iskolai kiállításokon, kis-
koncerteken, drámabemutatókon, s nem utolsó sorban a nyolcadikos és tizenkettedikes 
zárómunkáik elkészítésekor és az összművészeti erényeket felmutató színdarab bemutatóikon 
tesznek tanúbizonyságot. A cél természetesen a világ jelenségeire nyitottabb, illetve a zajló 
életbe beépülni tudó, alkotó-tevékeny személyiség életre segítése. 
⮚ A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A Waldorf-pedagógia szemléletében tükrözi a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
biztosításáról  szóló érvényes jogszabályokat, valamint a Nemzeti Köznevelési Törvény 
irányelveit. Amellett, hogy a hatályos törvényi kereteken belül alkalmazkodik a különböző 
tanulási és/vagy viselkedési problémák leírására felállított kategóriákhoz mint sajátos nevelési 
igény (továbbiakban SNI), tanulási, beilleszkedési nehézség (továbbiakban TBN), hátrányos 
helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet (továbbiakban HH, illetve HHH), azonban a 
tanulókat érintő problémák esetén nem a deficitorientált orvosi modellt, hanem a korszerűbb 
tanulás és részvétel orientált szociális modellt veszi alapul. E szemléletben speciálisan a 
gyermek nehézségeit figyelembe véve kell megteremtenünk az iskolai nevelés-oktatásban 
való részvételének feltételeit. 
A Waldorf-pedagógia nevelési attitűdje a különböző integrációs szemléletek közül az inkluzív 
formához áll a legközelebb, a következő ismérvek miatt: 
Felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni különbségeket, függetlenül attól, hogy 
azok miből erednek, és az iskolai élet mely területén jelennek meg. 
Ez a szemlélet a Waldorf-iskola egész életét áthatja: megjelenik az osztálytermi munkában és 
a tanórán kívüli nevelési helyzetekben, a tanári kollégium munkájában, valamint a szülőkkel 
való kapcsolatban is. 
Az adott korosztály fejlődési sajátosságait tartja szem előtt, ehhez rendeli az aktuális 
osztályfokon a tananyagot. 
Szöveges értékelést alkalmaz, melyben a tanuló önmagához mért fejlődését is megjeleníti. 
A teljes személyiség fejlesztésére törekszik, nem pusztán a tudás megszerzésére koncentrál, a 
nevelési tanítási folyamatban is támogatja a tanulói sokféleséget. 
Fontosnak tartja, hogy minden gyermek a lehető legnagyobb aktivitással vegyen részt a 
tanulási folyamatban. 
A gyermek kiegyenlített, harmonikus fejlődésére, ilyen módon a megelőzésre fókuszál. 
Fontosnak tartja a tanulást támogató környezet kialakítását, elkötelezett abban, hogy 
felismerje a tanulás és a részvétel akadályait és mérsékelje azokat. 
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Az integrált (inkluzív) oktatás akkor vezethető be a Waldorf-iskolában, hogyha a közösség 
(tanári kollégium, szülők közössége és a fenntartó együttesen) elkötelezettek annak feltételeit 
megteremteni, s ezt programként az iskola fejlesztési tervébe ágyazni. 
 
2.4. A NAT 2020 és az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciák és a Waldorf-iskolák 
kerettanterve 
A NAT 2020 az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a 
hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken 
átívelő általános kompetenciákat. A Waldorf-kerettanterv pedagógiai-nevelési szemlélete 
illeszkedik a kompetencia-fejlesztésre építő tanuláshoz, így összhangban áll mind a NAT mind 
az Európai Unió ajánlásaival. 
⮚ A tanulás kompetenciái  

Kisiskolás korban a tanulás elsősorban a tananyag átélésén és a cselekvésen, tevékenységeken 
keresztül valósul meg. A gondolkodási tevékenységet is az érzésekkel és az akarattal hozzuk 
kapcsolatba a tanulási-tanítási folyamatokban. Későbbiekben fontos szerepet kapnak az 
érzékszervi tapasztalatok útján szerzett ismeretek. Ekkor a belső átéléssé mélyült érzékszervi 
tapasztalatokat hatja át a gondolkodás ereje. Így tudnak eljutni a tanulók a vizsgált jelenségek 
lényegéhez, így jutnak valós ok-okozati összefüggésekhez. A középiskolában a tudatosan 
felépített tanulási folyamat célja a következtetésen és az ítéletalkotáson keresztül kialakított 
fogalom elérése. Ekkor képesek a tanulók átélt, feldolgozott, individualizált fogalmakat alkotni 
a világ jelenségeiről. 
⮚ A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegennyelvi) 

A Waldorf-iskola alapvetően a személyes jelenlétre és az interperszonális érintkezésekre épít. 
A tanulási tevékenységekben való személyes részvétel kellő alapot jelent ahhoz, hogy a 
tanulók képesek legyenek az érzéseiket és a gondolataikat elsősorban a személyes emberi 
interakciókban közvetíteni, és a különböző csatornákon keresztül a lehető legpontosabban, a 
kontextushoz kapcsolódó normák által szabályozott viselkedésben kifejezni. A Waldorf-
tanterv komplex művészetoktatásának célja a szociális és érzelmi nevelés, amely a 
kommunikációban az empatikus részvételt fejleszti. 
A Waldorf-iskola egyik sajátossága, hogy első osztálytól kezdve két élő idegennyelvet tanít, így 
a gyerekek idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése már kisiskolás korban elkezdődik. Ezt a 
készséget erősítjük a 12 évig párhuzamosan futó nyelvórákkal és a különböző csoportos nyelvi 
projektekkel (pl.: közös művészeti projektek más országok Waldorf-iskoláival), illetve a 
tantervi tevékenységek idegen nyelvi környezetben való megvalósításával, pl.: szociális 
praktikum a Waldorf-pedagógia szemléletével dolgozó szociális intézményekben külföldön 
(Camphill-ek).  
⮚ A digitális kompetenciák  

A kerettantervben szereplő Digitális kultúra tárgy anyaga elméleti alapozást és 
kisgyermekkortól kezdve gyakorlati nevelési tanácsokat ad a szülők és a tanárok kezébe. 
Alapvető célunk itt is a digitalizációtól áthatott és befolyásolt mindennapi életünk értékelvű 
szervezésének, tudatos és felelős egyéni irányításának megtanítása.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák  
A matematikai és gondolkodási kompetencia alatt olyan felkészültséget értünk, amely 
alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy különböző helyzetekben tudatosan, praktikusan és 
hatékonyan cselekedjenek. Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, 
értékekre, beállítódásokra épül. A matematikai kompetencián belül jelentős például a 
gondolkodási képesség, de ez többfajta képességen keresztül realizálódik (pl. rendszerezés, 
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kombinativitás, deduktív és induktív következtetés, érvelés), és ezeknek más területen is 
működő komponenseknek kell lennie. Tehát a matematika tanórákon vagy tanórán kívüli 
foglalkozásokon fejlesztett gondolkodási képességnek más tantárgyak tanóráin (más 
területeken) is alkalmazható képességgé kell válnia, s fordítva is fenn kellene állnia, pl. egy 
nyelvtan órán fejlesztett elemző képesség a matematika órán is alkalmazásra érett kell, hogy 
legyen. 
A Waldorf-iskolában az osztálytanítói rendszer lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus az egyes 
tevékenységeket és a tantárgyakat interdiszciplináris módon kezelje, így a gondolkodási 
kompetenciákat tantárgyakon átívelő módon tudatosan is fejleszteni tudja. A praktikus 
gondolkodás képzése a Waldorf-iskola egyik legfontosabb törekvése. 
⮚ A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata szociális képességek 
fejlesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, 
az egymás felé fordulásnak folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az euritmia, a 
dráma és a közös zenei – nevelésben már az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége 
van a közösségi együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti 
előadásainak, fellépéseinek. Ez a törekvés tizenkét éven keresztül végigkíséri egy-egy osztály 
életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek 
múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés 
megalapozóivá lesznek.  
Az új Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint iskoláinknak törekedniük 
kell az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy el- és befogadó, 
együttműködő és ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. Ezen általános működési elv szerint 
a diákok személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik évfolyamban 
megvalósítandó szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája minden 
diákot szembesít az emberélet közösségi és egyéni határaival is, megtapasztalják a valóságos 
segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban.  
⮚ A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

A Waldorf-pedagógia egésze a tudatos én-t birtokló ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az 
alapfokú művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves zárómunkái is. Az első vizsga 
nyolc év tanulmányainak, a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a 
második vizsga elvárásként – mint a tizenkét éves Waldorf-képzés egyéni lezárása – már 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. 
Ennek a felismerési és ön-megismerési folyamatnak a támogatására irányul tizenkét éven 
keresztül a művészeti nevelés, az életkorok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, 
az iskolai gyakorlatok sora. A végső célkitűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból fakadó 
képességeiben is kiteljesedve döntéseket meghozni tudó emberként hagyja el az iskolapadot.  
A felnövekvő ember képességeinek kibontakoztatása érdekében a pedagógiai gyakorlatot az 
életkori sajátosságok figyelembe vételével alakítjuk ki. Így abban az időben, amikor a 
képességfejlesztés, a képszerűség és az ismeretek átéltetése által a gyerekek érzelmi életének 
kibontakoztatása a cél, a tevékeny tanuláson keresztül fejlesztjük a kreatív gondolkodásukat 
és a kreatív alkotómunkát. 
⮚ Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

A Waldorf-iskolák három alappillére az életismeretre, a szociális ismeretekre és a gazdasági 
ismeretekre támaszkodó pedagógiai szemlélet. 
Az új magyar Waldorf-kerettantervben több tantárgy témaköreiben is megjelenik a vállalkozói 
kompetenciák fejlesztése. A pénz világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán 
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alapuló gazdaságtan-tanterv ötödiktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai 
készségeket igyekszik kialakítani a gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik 
osztályig tartó időszakban már nagyobb rálátást kíván adni a gazdaságot működtető, de akár 
a világgazdaság változásait meghatározó folyamatokra.  
A Waldorf-iskolák támogatják az egyéni és csoportos kezdeményezőkészséget, amely az 
innovációs kompetencia megszerzésének alapja. A Waldorf-iskolák projektszemlélete – 
tömbösített oktatásszervezés, éves munkák, művészeti projektek, stb – és a praktikus élethez 
való kapcsolódás igénye a vállalkozási attitűd kialakítását segíti. A középiskolai gyakorlatok – 
a 9. osztályos mezőgazdasági gyakorlat, a 11. osztályos szociális gyakorlat és a lehetőségként 
kihasználható 12. osztályos ipari gyakorlat – során a tanulók reális tapasztalatokra 
 

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testmozgás a Waldorf-pedagógia alapvető célkitűzéseivel teljesen egybeesik: 
alsó és középső tagozaton a mindennapi főtanítás ritmikus részeként tudatosan alkalmazott 
eszköze a pedagógiánknak a dramatizált játékok által, a betűírásban, a számolás 
gyakorlásában, később pedig az egyre bonyolultabb, különböző eszközökkel történő ritmus-, 
egyensúly- és mozgásgyakorlatokkal. A főtanítás után tartott hosszú szünetek egyik célja 
szintén a megfelelő mozgásidő biztosítása. Az euritmia mozgásművészeti tantárgy tizenkét 
évfolyamon keresztül egyedi része a Waldorf-tantervnek. A Waldorf-pedagógia sajátos 
testnevelési módszere, a Bothmer-gimnasztika pedig a különböző életkorok sajátosságaira 
felépített tudatos rendszerével szintén a mozgás elsőrendűségének elfogadásán és ismeretén 
alapszik. A mindennapos testmozgásról elmondhatjuk, hogy nem csupán céljaink, hanem 
pedagógiai eszközeink közé tartozott: mindig is gyakorlata volt pedagógiánknak. 
 

Választható tantárgyak foglalkozások 

Iskolánkban a mindennapos testneveléshez kötelezően választható tevékenység a mi iskolánkban 

az alsó négy osztályban: Erdőjárás-Városnézés  

Erdőjárás-városjárás, és szabad, nagymozgásos udvari játékok  

„Nincs rossz idő, csak rossz ruházat!”  

Nagyon fontos a gyerekek életében a kapcsolat az erdővel, és az őket körülvevő várossal. Nem az idő 

határozza meg, hogy alkalom nyílik-e az erdő felkeresésére, a város gyalogos megismerésére, hanem 

a gyerekek alkalmazkodnak a megfelelő ruházattal a váltakozó időjáráshoz, a tűző napsütéstől a 

szakadó esőig. Ennek köszönhetően megismerhetik az erdő és a város összes arcát.   

Az érzékszervi tapasztalatok teszik lehetővé a gyermekek számára a világ megismerését. Ezek 

hiányában egyre sorvad az emberi megismerési képességük is. Minél több természetes tárggyal és 

élőlénnyel találkozik élő közegében a kisgyermek, annál jobb alap képződik a későbbi tantárgyak 

megérésére. Az érzékek által közvetített tapasztalatokon keresztül jönnek létre a kognitív struktúrák 

az agyban, amelyek miden tanulás alapját képezik.   

⮚ Tematikai egység:   

Az erdőben kialakítunk egy törzshelyet, ahonnan indul és érkezik az osztály. Ez az állandó kiválasztott 

hely segíti a gyerekek tájékozódását, biztonságos keret ad a játékokhoz.   

Az erdő- és városjárás alapvetően az életfolyamatok egészségét szolgálja, s egyben terápiás feladatot 

is ellát az elakadt áramlások újra indulásában, a legyengült életerők felerősítésében. A játékok során 

fel kell hívni a gyerekek figyelmét a növények, állatok szeretetére, a szerepükre az erdőben, a városban.   



63 

 

 

A városban is meg kell jelölni jellegzetes tájékozódási pontokat. Meg kell tanulnia az osztálynak 

biztonságosan együtt közlekedni. Fontos itt is egymás tempójának tiszteletben tartása. Egyszerű, 

alapvető közlekedési szabályok megismerése, és alkalmazása. Utóbbi években egyre inkább azt 

tapasztaljuk, hogy a gyerekeket autóval szállítják a szüleik mindenhova, így szükséges ezeket az 

alapvető ismereteket együtt megszerezniük.   

⮚ Órakeret: 36 óra Fejlesztési célok:  

Az egészséges csoportdinamika, és a természetes közösségformálás is teret kap ebben a tantárgyban.   

Nem csupán a négy fal között tanulnak az állatokról, növényekről, a meteorológiai jelen-ségekről (dér, 

fagy, zúzmara…), hanem átélik az évszakok váltakozását, hétről hétre megtapasztalják, hogyan 

sárgulnak, barnulnak a levelek, hullatják le lombjukat a fák, száll alá a köd… Látják, mikor jelennek meg 

az első virágok, hogyan pattannak ki a rügyek, hogyan zöldül ki a táj.   

A mindennapos biztonságos közlekedés kialakítása, a térbeli tájékozódás fejlődése észre-vehető a 

megtett séták után.  

⮚ Követelmények:  

Az érzékszervi tapasztalatok gazdagítása által természetes környezetben fejleszthetők a különféle 

érzékelések: egyensúly, tapintás, mozgás, hallás, szaglás, látás, hő érzékelés, testtudat érzékelés. 

Ezeken keresztül mélyül a gyerek önismerete, valamint a világban való eligazodás és biztonság érzés az 

öntudatra ébredést, helyes önértékelést, önbecsülést, önbizalmat segíti elő.  

⮚ Kapcsolódási pontok:  

Mesék a főoktatásban, természetmesék Honismeret epocha 

⮚ Kulcsfogalmak:  

Érzékszervi tapasztalatok, hiánypótlás, önterápia, erdő, mint élő organizmus, év körforgása, elemi 

közlekedési szabályok  

⮚ Fejlesztés várt eredményei:   

Az erdőjárások alatt szerzett tapasztalás által a gyerekek az erdőt nem ellenségnek, nem 

kizsákmányolandó terepnek, hanem társnak tekintik, olyan helynek látják majd, ahol az ég és föld 

találkozik, és amelynek egészséges léte záloga az emberiség fennmaradásának.  A városban a gyalogos 

közlekedés alapszabályaival megismerkednek.   

 

A választható fakultációs tantárgyak a következők: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
fizika, angol nyelv, rajz és vizuális kultúra, művészettörténet, informatika. 
A Waldorf-pedagógia gyakorlata szerint iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztály van, így egy-egy 
tantárgyat csak egy pedagógus tanít. A fakultációs órákat a felső tagozaton tantárgyanként egy 
pedagógus tartja. 
A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti nem kötelező tanórai foglalkozások, - a 
továbbiakban „szakkörök” - szabályozása: Iskolánkban a tanulók és szülők igényei szerint szakköröket 
szervezhetnek a pedagógusok, amely szakkörök éves munkatervét minden évben szeptember 10-ig 
kell a Pedagógus Konferenciának elfogadnia. A szakkörök munkatervét az Iskola éves tervéhez 
mellékletként csatoljuk. 
 
 

A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a tanulók közép- vagy emelt szintű 
érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja 

 
Iskolánkban a tanulók közép- és emeltszinten mindazokat a tantárgyakat választhatják, amelyek a helyi 

tantervben megjelennek, és amelyek a közoktatási kötelezettségnek megfelelően kötelező érettségi 

vizsgatárgyaknak számítanak. Ezekre az iskola tanárai készítik fel a tanulókat.  
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 A választható érettségi vizsgatárgyakból középszintű felkészítés: biológia, földrajz, fizika, kémia, 

választható idegennyelv, digitális kultúra-informatika, művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális 

kultúra, testnevelés, dráma vizsgatárgyakból. 

 A választható érettségi vizsgatárgyakból emelt szintű felkészítés: 

 biológia, földrajz, fizika, kémia, választható idegennyelv, digitális kultúra-informatika, 

művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés, dráma vizsgatárgyakból. 

 Ha kevés tanuló jelentkezik a választható – tehát nem a kötelező – tantárgyakból a közép- vagy 

emeltszintű érettségire való felkészítésre, akkor a Tanári Kollégium döntése szükséges a felkészítő órák 

megtartásához. 

 

A tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 
vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát.  

 
Azon tárgyakat választhatják, amelyből legalább két tanéven keresztül közepes eredményt értek el és 

képességeik alapján ezt az érdemjegyet az érettségi vizsgán is prezentálhatják. 

 

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 
  

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményeit és témaköreit minden évben nyilvánosságra 

hozza az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján az iskolák által 

kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványként, amely minden tantárgyból meghatározza a közép- 

és emelt szintű érettségi vizsgák témaköreit.  

        Ennek ismeretében tudják az érettségiztető tanárok a témaköröket évről évre meghatározni.  

        (Lásd: www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak) 

 

11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott 
fejlesztési feladatok és követelmények 
  
11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott 

fejlesztési feladatok és követelmények vonatkoznak. 

 Amennyiben egy tanuló emelt szintű érettségit kíván tenni valamely tantárgyból, arról 11. évfolyam 

elején nyilatkoznia kell. Ebben az esetben az iskola biztosítja a fakultációs órák keretében az emelt 

szintű érettségire felkészítő rendszeres konzultációt. A konzultációs órák részletes tematikáját, az 

egyes témakörökre szánt időkeretet mindenkor az egyes tanulókkal egyeztetve állítja össze a 

szaktanár, figyelembe véve az illető tanuló erősségeit, gyengeségeit, szükségleteit. 

 A középszintű érettségihez hasonlóan az emelt szinthez is szervez az iskola három alkalommal ún. 

próbaérettségit, ahol a tanuló gyakorolhatja a vizsgázást és számot adhat addigi előmeneteléről. 

 Az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezés feltétele az ezeken a konzultációkon való aktív részvétel 

és a sikeres próbaérettségi. A vizsgára bocsátás feltételei megegyeznek a középszintű érettségi vizsgára 

bocsátás feltételeivel. 
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A tanuló munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelés 
módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamit a magatartás és szorgalom 
minősítésének elvei  

A tanulói teljesítmények szöveges értékelése 
A Waldorf-iskola rendszeres szóbeli és szöveges írásbeli értékelést ad minden tanuló fejlődéséről 
minden életkorban, osztályzást nem alkalmaz. A tanév végén kiadott szöveges értékelés minden tanuló 
esetében a teljes tanévi munkát és fejlődést általánosságban és tárgyanként is részletezve tartalmazó 
egyénre szabott, részletes értékelés, amelyben a tanuló teljesítményének leírása mellett fejlődését is 
értékelik és elismerik, impulzusokat adnak a további munkához.  
A Waldorf-pedagógiában általánosan alkalmazott szöveges értékelés tudatosan kiépített gyakorlata az 
első osztálytól a tizenkettedikig egyik alapvető nevelési eszköze az iskolának. A szöveges értékelést a 
Waldorf-pedagógia olyan kulcsfontosságú alapelvnek tekinti, amelynek maradéktalan érvényesülése 
nem szülői, tanulói választás kérdése, ezért a szöveges értékeléstől csak kivételesen, iskolaváltás és 
továbbtanulás esetén tér el. Az értékelést az első nyolc évfolyamon a gyermekek lényét leíró minél 
érzékenyebb általános pedagógiai jellemzés, valamint a szaktárgyi értékelések alkotják. A jellemzésnek 
– természetesen érzelemtől nem mentes – szabatos mondatokban megfogalmazott pontos leírásnak 
kell lennie. Ezekkel összhangban a szaktárgyi értékeléseknél is fontos az iránymutató tárgyilagosság: 
az elvégzett éves munka tartalmi összefoglalója után következik az egyéni munka értékelése. A 
szubjektív és objektív látásmód közötti helyes arányok megtalálása döntő jelentőségű. A kilencedik 
évfolyamtól szaktárgyi értékelésekből tevődik össze a bizonyítvány. A Waldorf-iskola az első négy 
évfolyamon a készség és képességfejlesztést helyezi előtérbe, ezért nem alkalmaz normatív értékelést, 
kizárólag folyamat- és fejlesztő értékelést végez. Ennek része az évközi szóbeli és/vagy írásbeli 
értékelés, a szülőkkel való beszélgetés és az év végi szöveges bizonyítvány. Az 1-4. évfolyamon az 
értékelések egyrészt a tanév során gyakorolt és megszerzett készségek, képességek, a megszerzett 
procedurális és deklaratív tudás fejlődési leírását tartalmazzák, másrészt megmutatják a képességek 
fejlődésének-fejlesztésének jövőbeli irányát. Ez árnyaltabb – individuálisan differenciált (egyéniesített) 
– megközelítést tesz lehetővé, mint az ötfokú skála. Hátterében az a pedagógiai meggondolás áll, hogy 
a Waldorf-pedagógia támogatja az emberi sokszínűséget, minden tanulót egyformán értékesnek 
tekint, függetlenül azok képességeitől és teljesítményétől. Az alsóbb osztályfokokon hangsúlyozottan 
a szülőknek szól a bizonyítvány. Fontos eleme az év végi értékelésnek a bizonyítványkép és 
bizonyítványvers. A magasabb évfolyamokon egészen a 12. osztályig megmarad az előbb említett 
folyamat- és fejlesztő értékelés, melyhez normatív elemek is társulnak, ezek a megszerzett deklaratív 
tudást mutatják 10-11. osztályig általában százalékos formában. Később érdemjegyek formájában. A 
folyamat eredményeképpen kompatibilissá válik értékelési rendszerünk a Nemzeti Köznevelési 
Törvénnyel, mégis megmarad egyénileg differenciáló és motiváló jellege. 
A magatartás és szorgalom értékelése a szöveges értékelés keretében, a gyermek munkájának 
általános értékelése során jelenik meg. A jutalmazást – amely a folyamatértékelés része – az általános 
és különböző fokozatú dicséret váltja ki.  
a) Az iskola által alkalmazott szöveges értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának és a 

félévi értékelésnek a szabályai  

Értékelés formái 
 Az 1- 3. évfolyamon rövid szöveges értékelést alkalmazunk félévkor.  Év végén tantárgyanként a 
szöveges minősítéssel fejezzük ki a tanulóteljesítményére, szorgalmára, magatartására, közösségben 
való beilleszkedésére vonatkozó megállapításokat. 4. osztálytól – az átjárhatóság biztosítása miatt a 
tantárgyi szöveges értékelés egy egyedi skálával és értékelés tartalmi szempontjainak 
meghatározásával kerül kifejezésre. Félévkor a szülőt írásos (táblázat, melyet a Pedagógus 
Konferencia elfogadott) formában tájékoztatjuk gyermekének előrehaladásáról. 8. osztályban az a 
tanuló, aki más intézményben kíván tovább tanulni, és a 11.-12 évfolyamon tanulók tantárgyi 
teljesítményének minősítését 5 /jeles/, 4 /jó/, 3 /közepes/, 2 /elégséges/, 1 /elégtelen/ osztályzatokkal 
fejezzük ki. Szöveges értékelésünk szabadon fogalmazott szöveg, mely a gyermek személyiségének 
fejlődését, fejlesztését szolgálja. Az 1-12. évfolyamon a szöveges értékelést bizonyítvány pótlapon 
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kapják meg a tanulók, amely az állami bizonyítvány része. Az 1-8. évfolyamon év közben az 
osztálynaplóba nem értékelünk, osztályzat használata nem engedélyezett.    
 
A szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elvei  
A félévi szöveges értékelés érdemjeggyé történő átalakításának elvei az első három osztályban: 
A magyar Waldorf-iskolák kerettantervében megfogalmazott alapelvek szerint a Waldorf-iskolában az 
első tíz évfolyamon kizárólag szöveges értékelés készül. A szöveges értékelés tartalmazza az 
osztálytanító jellemzését a gyermekről, a gyermek egész évi szorgalmának és magatartásának 
értékelését, a gyermek részvételét a különböző iskolai feladatokban és tevékenységekben, a különböző 
tárgyakban elsajátított képességeit, szociális viselkedését, aktivitását, részvételi szintjét, reakcióit, 
érzelmi-esztétikai-szociális fejlődését. Mindezek a szöveges értékelésben előforduló elemek nem 
fordíthatók le csupán a tanulási eredményeket mérő hagyományos osztályzatokra. Ugyanakkor adott 
esetben (például iskolaváltáskor) szükség lehet arra, hogy a tanuló osztályzatokat kapjon, ezért 
szükséges megfogalmaznunk a szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elveit. 
Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek az érdemjegyek – főleg az alacsonyabb osztályfokokon – 
semmiképp sem azt tükrözik, hogy a gyermek milyen mértékben (százalékban) sajátította el a 
tananyagot, hanem inkább azt, hogy milyen mértékben közelítette meg a Waldorf-iskolában az adott 
osztályfokon kitűzött pedagógiai célokat. Ezek a fejlesztési célok osztályfokonként és tantárgyanként 
részletezve megtalálhatók a helyi tantervben. E céloknak megfelelően váltjuk át a szöveges értékelést 
érdemjeggyé. 
Alsó négy osztályban:  
Matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek értékelésénél azt jelenítjük meg, hogy az adott 
gyereknél mennyire tapasztalhatóak a várt fejlődési eredmények: 

– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette. (5) 
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte. (4)  
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette. (3)  
– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte. (2)  
 

Készségtárgyak: Kézimunka, testnevelés, zene, festés: ezen tárgyaknál a tevékenység folytatása az 
elsődleges cél, (maga a megtett út ugyanolyan fontos, mint az eredmény felmutatása),  mert ennek 
már önmagában is fejlesztő hatása van. Egy gyerek minél nagyobb aktivitással, akarással, figyelemmel 
tud jelen lenni ezeken az órákon, önmagához képest annál nagyobb fejlődést tud felmutatni. Így ez 
jelenik meg az értékelésben: 
⮚ Figyelmesen, elmélyülten vesz részt az órákon. (5) 
⮚ Többnyire figyelmesen vesz részt az órákon. (4) 
⮚ Változó figyelemmel vesz részt az órákon. (3) 

  
A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve a felsőbb osztályokban 
5-8. évfolyam 
Ezeken az osztályfokokon a tanító irányítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló 
feladatvégzése, problémamegoldási képessége. Minél hatékonyabban, minél aktívabban és 
figyelmesebben vesznek részt a tanítási-tanulási folyamatban az évek során, a megfelelő tanulási 
eredmények elérése mellett annál inkább képesek egyre növekvő mértékben önállóan cselekedni, 
döntéseket hozni, kutatómunkát végezni, összegezni, csoportosítani, megfogalmazni, dramatizálni, 
stb.  
9-10. évfolyam 
A 9. és a 10. osztályban a szöveges értékelés érdemjegyre átváltása megegyezik az első nyolc évfolyam 
gyakorlatával. E két évfolyamon még több kis-és nagydolgozatok, epocha- és témazárók írása, 
kiselőadások, beszámolók, projektmunkák adnak lehetőséget a szöveges, illetve a százalékos 
értékelésre. 
A szöveges értékelésnek érdemjeggyé történő átváltásának elve az 5-10. évfolyamokon 
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– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és biztonsággal 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni.  (5) 
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel képes egyéni 
vagy csoportos önálló munkában részt venni. (4)  
– A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és nagyobb mértékű 
segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (3)  
– A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok segítséggel 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (2)  
A félévi értesítőben, illetve az évvégi részletes szöveges bizonyítványban a pedagógusok a fenti 
elvekkel összhangban lévő kifejezéseket, jelzőket használnak a tanulók teljesítményének értékelésére, 
amelyek meghatározóak a szöveges értékelésnek érdemjegyekre történő átváltásakor. 
 
Minden tantárgy a sajátosságainak megfelelően kerül értékelésre a Konferencia által összeállított 
szempontok szerint egy táblázatban. Ezért minden tantárgy esetében mások a meghatározott 
szempontok. /lásd: minta lapok/  
                                    Minták: (minden tantárgyra külön kidolgozva) 
Tanuló értékelése félévkor, és az év végi tantárgyi kritériumrendszer 5-8 osztályban 
 

MAGYAR  NYELV ÉS IRODALOM A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Fogalmazás      

Helyesírás      

Memoriterek      

Dramatikus megformálás      

 
 

TÖRTÉNELEM A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Önálló munka      

Forrás feldolgozás      

 
 

MATEMATIKA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      
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Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejező készség      

Logikus gondolkodás      

Fejszámolás      

 

ANGOL NYELV A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzetvezetés      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Kiejtés      

 
 

NÉMET  NYELV A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzetvezetés      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Kiejtés      

 
 

FIZIKA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Számolási készség      

Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 
 

BIOLÓGIA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      
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Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 

KÉMIA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Számolási készség       

Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 
 

FÖLDRAJZ A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Önálló munka      

Térkép ismeret      

 
 

FESTÉS /RAJZ A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      

Eredetiség      

Igényesség (befejezett munkák)      

 
 

KÉZIMUNKA A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      

Eredetiség      

Igényesség (befejezett munkák)      

 

KÉZMŰVESSÉG A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      
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Eredetiség      

Igényesség (befejezett munkák)      

 
 

KERTMŰVELÉS A B C D P 

Motiválhatóság      

Kitartás      

Ügyesség      

Munkakedv      

Igényesség      

 
 

ZENE A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Zenei emlékezet      

Hangszerhasználat      

Improvizáció      

Ritmus készség      

 
 

TESTNEVELÉS A B C D P 

Motiválhatóság      

Aktivitás      

Bátorság      

Erőnlét      

Állóképesség      

Dinamika      

Koordináció      

Taktika      

Improvizáció      

Kreativitás      

Tudatosság      

Térérzék és használat      

 
 

BOTHMER A B C D P 

Motiválhatóság      

Aktivitás      

Állóképesség      

Dinamika      

Koordináció      

Improvizáció      

Kreativitás      

Tudatosság      

Térérzék és használat      
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A – A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és biztonsággal 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. /A Waldorf tantervben meghatározott 
fejlődési eredmények tapasztalhatóak. (5) 
B – A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel képes 
egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / A Waldorf tantervben meghatározott fejlődési 
eredmények többnyire tapasztalhatóak  (4)  
C – A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és nagyobb 
mértékű segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / A Waldorf tantervben 
meghatározott fejlődési eredmények részben tapasztalhatóak (3)  
D – A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok segítséggel 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / Teljesítette a továbblépéshez szükséges 
minimális szintet.  (2)  
P - pótlás 
9-10. osztály:  

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A B C D P 

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Kommunikációs készség, érvelés      

Szövegértés, olvasás kompetenciák      

Együttműködés az órán      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Aktivitás, figyelem      

Igényesség, kreativitás      

 
 

DRÁMA A B C D P 

Improvizációs készség      

Beszédtechnika      

Együttműködés az órán      

Pontosság, játékfegyelem, figyelem      

Aktivitás      

Igényesség, kreativitás      

 
 

TÖRTÉNELEM A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Önálló munka      

Forrás feldolgozás      

 
 

MATEMATIKA A B C D P 

Figyelem      
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Aktivitás      

Füzet áttekinthetősége      

 Füzet tartalma      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejező készség      

Logikus gondolkodás      

Fejszámolás      

 

ANGOL NYELV A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzetvezetés      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Kiejtés      

 
 

NÉMET NYELV A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzetvezetés      

Tárgyi tudás      

Beszédkészség      

Írás      

Olvasás      

Kiejtés      

 
 

FIZIKA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Számolási készség      

Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 
 

KÉMIA A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      
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Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Számolási készség      

Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 

BIOLÓGIA  B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Logikus gondolkodás      

Megfigyelő képesség      

Önálló munka      

 
 

FÖLDRAJZ A B C D P 

Figyelem      

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Önálló munka      

Térkép ismeret      

 
 

FESTÉS /RAJZ A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      

Eredetiség      

Igényesség (befejezett munkák)      

 
 
 
 

KÉZIMUNKA A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      

Eredetiség      
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Igényesség (befejezett munkák)      

 
 

KÉZMŰVESSÉG A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Kézügyesség      

Eredetiség      

Igényesség (befejezett munkák)      

 
 

ZENE A B C D P 

Motiválhatóság      

Tartós figyelem      

Zenei emlékezet      

Hangszerhasználat      

Improvizáció      

Ritmus készség      

 
 

INFORMATIKA A B C D P 

Tárgyi tudás      

Precízség, pontosság      

Ismeretek alkalmazása      

Kreativitás      

Önálló munka      

 
 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A B C D P 

Figyelem       

Aktivitás      

Füzet tartalma      

Füzet áttekinthetősége      

Tárgyi tudás      

Szóbeli kifejezőkészség      

Írásbeli kifejezőkészség      

Önálló munka      

Műismeret      

      

Tantárgyi  dicséret      

 
 

TESTNEVELÉS A B C D P 

Motiválhatóság      

Aktivitás      

Bátorság      

Erőnlét      

Állóképesség      

Dinamika      
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Koordináció      

Taktika      

Improvizáció      

Kreativitás      

Tudatosság      

Térérzék és használat      

 
 

BOTHMER A B C D P 

Motiválhatóság      

Aktivitás      

Állóképesség      

Dinamika      

Koordináció      

Improvizáció      

Kreativitás      

Tudatosság      

Térérzék és használat      

 

 
A –A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket biztosan teljesítette, és biztonsággal 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / A Waldorf tantervben meghatározott 
fejlődési eredmények tapasztalhatóak. (5) 
B – A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket elérte, és kevés segítséggel képes 
egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / A Waldorf  tantervben meghatározott fejlődési 
eredmények többnyire tapasztalhatóak  (4)  
C – A helyi tantervben meghatározott pedagógiai célkitűzéseket részben teljesítette, és nagyobb 
mértékű segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / A Waldorf tantervben 
meghatározott fejlődési eredmények részben tapasztalhatóak (3)  
D – A továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérte, és nehezen, sok segítséggel 
képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. / Teljesítette a továbblépéshez szükséges 
minimális szintet. (2)  
P - pótlás 
 
11-12. évfolyam 
Pedagógiai alapelvünkből következően a formaív értékelést nem minden esetben fordítjuk le 
osztályzatokra, csak a nagyobb tanulási szakaszokat /epochákat/ lezárandó, összefoglaló 
tudásszintmérő tesztek, dolgozatok, epochazárók, szóbeli beszámolók, vizsgák értékelését.  
Ezeken az évfolyamokon érvényesülhet az érdemjegyekkel történő minősítés (az ötfokú skála), mivel 
ez esetben a tanuló teljesítményét nem önmagához, hanem már társai teljesítményéhez, illetve a 
tantervi követelményrendszerhez mérjük.  
A 11. és 12. évfolyam tanulói a fenti elvek alapján osztályzatot is kapnak. 
A tanulók teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben sajátította el az új 
ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális formáinak, képes-e a szerzett 
tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. Hol tart, illetve hová jutott el a 
fejlesztett szociális és individuális képességek tekintetében és a többi, adott tantárgy által ápolt 
kulcskompetenciához tartozó képességek, készségek terén.                                                                                                                                       
A szummatív értékelés során a tantárgyi tartalom válik dominánssá, mely a korábbi évfolyamokon is 
megjelenhetett már százalékos formában kifejezve. A százalékos értékeknek a záróvizsgák rendjéhez 
igazodó átváltásával születhetnek meg az osztályzatok.  
A százalékos formában megjelenő értékelések átváltása érdemjegyekké 
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80–100% elérése esetén jeles (5) 
60–79% elérése esetén jó (4) 
40–59% elérése esetén közepes (3) 
25–39% elérése esetén elégséges (2) 
0–24% elérése esetén elégtelen (1) 
 

 

Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
Az oktatás és az iskolai élet szervezése, az óra és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak 
és a tanítás ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából 
adódóan a tanítást fő és szakoktatás szerint tagolja. Ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak 
és a szakóráknak felel meg: az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében 
egy kerek, lezárt témát tárgyalunk, epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat – főleg 
ha állandó gyakorlást igényelnek – szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, 
matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, 
természetrajz-biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat szerint az anyanyelvi és a matematikai 
ismeretek és kompetencia megszerzése érdekében a második elem – az állandó gyakorlás – is fontos 
a tanításban és a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett az anyanyelvi és a 
matematika szakórák is. Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. Amennyiben 
azonban a művészeti, kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő 
feladat vagy projekt jellegű munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített 
formában, epochálisan tanítani. 
A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti 
csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és 
fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény 
szerint történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is 
kiegyenlített legyen a csoport. Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy 
teljesítmény szerinti differenciálás is lehetséges. 
A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. 
projektek és éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az 
elméleti, művészi és kézműves-gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait 
átszövik a közösséget alakító és erősítő tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz 
igazodó ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, színdarabok.  

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

Az ember boldogulásának fontos összetevője saját egészségének állapota és a környezettel való 
harmónia megteremtése. Ez a két dolog a Waldorf-iskolák szemléletében nem választható el 
egymástól. Úgy véljük, hogy az egyéni egészség és a környezet egészsége nem szemlélhető külön-
külön, csak együtt van értelme beszélni ezekről. Az egészségnevelés és a környezet ápolásának tudatos 
tevékenysége nem olyan feladat, melyet az iskola egyedül el tud látni, itt is jól tapasztalható a szülői 
minta fontossága, az otthoni szemlélet. Természetesen ez utóbbi kialakításában sokat tud segíteni az 
iskola azzal, hogy olyan témákat dolgoz fel a szülőkkel való közös munkában, ami az egyes családoknak 
segít kialakítani, átalakítani a szokásrendjüket. A tudatos döntések gyakorlása elengedhetetlen 
mindkét területen, a külvilág által nyújtott sémák nem feltétlen helyesek. A választás lehetőségének 
megtanítása döntő jelentőségű, legyen az az egészséges étkezés vagy a szelektív hulladékgyűjtés. 
Fontos, hogy ezek a döntések a hétköznapokban rutinná váljanak, ne pedig kampányszerűen 
következzenek csak be, hogy aztán egy újabb kampány máshová irányítsa akaratunkat. Az egyéni 
egészségnevelés terén nagyon fontos, hogy nem pusztán az egészséggel kapcsolatos ismereteket 
akarjuk közvetíteni, hanem az egészséget, mint dinamikus folyamatot ápolni szándékozunk. Az 
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egészség nem csak a testi, hanem a lelki-szellemi téren is központi jelentőségű, így az ápolásnak sok 
formáját lehet gyakorolni. Az első osztálytól megjelenő sok mozgás, az euritmia mint sajátos 
mozgásművészet nem csupán élettanilag fejt ki jó hatást, hanem a testmozgással kapcsolatos jó 
érzéseket összeköti a művészetek által adott lelki-szellemi jó érzéssel.   
A művészeti órák nagy száma is segíti azt, hogy lelkileg át tudják dolgozni az őket ért benyomásokat, 
ezzel is kialakítva egyfajta lelki higiénét. A Waldorf-iskolák módszertanáról elmondható, hogy a gyerek 
életkori sajátosságait igyekszik maximálisan figyelembe venni, ami segíthet abban, hogy a tanulással 
kapcsolatos felesleges mértékű stressz minimális szinten maradjon, miközben a megfelelő kihívásoktól 
nem kíméljük meg a gyerekeket. A tanterv számos helyen tartalmaz olyan témákat, ami ráirányítja 
figyelmünket a környezettel való szoros együttlétre, az azzal kapcsolatos felelősségre. Itt is, ahogy az 
egészséges életmód terén is, a folyamatos, tevékeny ápolást igyekszünk szokássá tenni. A különböző 
természettudományos epochák, melyek az ember és a környezet kapcsolatát tárgyalják, csak egy 
részét adják az ezirányú nevelésnek. 
A kertművelés kapcsán olyan gyakorlati viszonyba kerülhetnek a környezetükkel, ahol saját bőrükön 
tapasztalják, mit jelent az ember számára a környezet ápolása. Az egyes környezeti problémákkal 
kapcsolatos témákat olyan életkorban tárgyaljuk mélységeiben, amikor a diákok már képesek 
valamilyen aktív módon az adott folyamaton tevékenyen változtatni, a veszélyek felsorolása gyakorlati 
tevékenység nélkül inkább a tehetetlenség érzését növelheti, ami épp céljainkkal ellentétesen 
befolyásolhatja a diákok hozzáállását. A tanterv követése során mód van arra, hogy az emberi 
egészséget és a külvilág egészségét ne két külön témaként ismerjék meg a gyerekek, hanem egy olyan 
egységként, melynek fenntartásában az emberi döntéseknek kulcsszerepe van. 

 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Célok:  
Biztosítani Intézményünkben a közoktatási és kapcsolódó szolgáltatások körében a 
szegregációmentességet, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása mellett célul kell kitűzni az esélyteremtést 
támogató lépések, megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása, az 
esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  
Az intézményi esélyegyenlőségi terv elemzi a hátrányos helyzetű, illetve potenciálisan veszélyeztetett 
tanulók helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélykompenzációját elősegítő 
célokat. Meghatározza a célok megvalósítását elősegítő feladatokat és végrehajtásuk tervezett 
ütemezését.   
 
 Feladatok: 
● Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszűrése.   
● Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. Támogató 

lépések feltárása, amelyek bevezetése csökkenti a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai 
sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, a tanulói életutakat.   

● A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és - ezáltal - a társadalmi 
integráció támogatása.  

●  Növekedjen tanulóink esélyegyenlőségi kultúrája, szolidaritásuk nyilvánuljon meg a 
mindennapok során.   

  
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET   
Az 1993. évi LXXIX. törvény 121 § (1) bekezdésének 14. pontja szerint hátrányos helyzetű gyermek, 
tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton 
belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó 
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szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban 
tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket megillető kedvezmények, vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségek:   
- Ingyenes étkezés: bölcsödében, óvodában és 1-4. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban 

résztvevő gyermekeknek   
-  Ingyenes tankönyvellátás: nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanuló részére  
-  Kötelező óvodai felvétel  
-  Iskolai körzethatárok kialakítása, felvételi rend   
 

Normatívák/támogatások: képesség-kibontakoztató támogatás; integrációs támogatás; fejlesztő 
programok támogatása. 
 
HÁTRÁNYOS HELYZET 
A hátrányos helyzet fogalmának tisztázása különösen fontos, ha iskolai körülmények között kell 
eldöntenünk, ki jogosult a különféle szociális kedvezmények igénybe vételére. Általában az alábbi 
tényezők fennállása esetén gyanakodhatunk arra, hogy a tanuló hátrányos helyzetű családi háttérből 
érkezik: 
 - a család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része vagy akár teljes 
egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy tekintet alá eső bevétel, továbbá alkalmi munka után járó 
jövedelem;  
- szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés az egy személyre 
jutó alapterület; egészségtelen lakhatási feltételek (pl. vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, 
alagsori lakás, szuterén); rossz felszereltség (pl. konyha, fürdőszoba, beltéri WC, alapvetőnek tartott 
háztartási készülékek hiánya);  
- a szülők alacsony iskolai végzettsége (csak általános iskolai, vagy olyan érettségit nem igénylő 
szakképzettség, amelynek nincs munkaerő piaci értéke);  
- deviáns környezet szocializációs ártalmai (pl. alkoholista, drogfüggő közeli hozzátartozók; 
játékszenvedély és következményei);  
- család hiánya (állami gondoskodásba vett, illetve onnan kikerült fiatalok), az ép család hiánya 
(egyszülős család, elvált szülők, elhalt szülő), vagy éppen a több generáció, illetve távolabbi rokonsági 
fokokhoz tartozók együttélése;  
- a beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekeik megfelelő 
ellátására, gondozására.  
A munkanélküliség, a szegénység, a szociálisan inadaptált emberek, az etnikai kisebbséghez tartozás 
növeli a hátrányos helyzetre való esélyeket. 
A következő szempontok alapján vizsgálható a hátrányos helyzet:  
Munkanélküliség  
● rokkantsági nyugdíj   
● öregségi nyugdíj    
● tartós munkanélküliség   
● átmeneti munkanélküliség  
 
 Megkülönböztetések  
● Kisebbségek: nemzeti, etnikai   
● vallási alapon    
● munkaerőpiacon nemek szerint   
● fogyatékosok: értelmi fogyatékosok és fizikai fogyatékosok    



79 

 

 

● lakóhely szerinti különbségek: tanya, aprófalvak hátrányos helyzetben; rossz lakáskörülmények   
 
Tanulásban akadályozottság 
● diszlexia   
● diszgráfia   
● diszkalkulia    
● hiperaktivitás 
 
Családi háttér   
● szülők munkanélkülisége   
● hátrányos családforma lehet: félárva, árva, elvált szülők, sokgyermekes család    
● alacsony iskolázottság: nyelvtudás hiánya, hiányos továbbtanulási minta     
 
 
INTEGRÁLT OKTATÁS 
Integrált oktatásról a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében beszélünk. Jelenleg az integrált 
nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar közoktatás rendszerében. 

Az igazi cél, és egyben a legmagasabb szint a funkcionális integráció:  nem választjuk  szét a 
gyermekeket az iskolai órákon. A legmagasabb és tulajdonképpen az együttnevelés igazi célja a teljes 
integráció, melynek keretében a fogyatékos gyermek a teljes időt a többségi iskolában, osztályban tölti.    
 
 

SAJÁTOS NEVELÉSŰ GYEREKEK (SNI)   

A közoktatási törvény 121.§ 29. pontja szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az, aki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos,  

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar)   

 
TERV: 
- A fenntartónak és intézményének fenn kell tartani a 

● megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 
● az emberi méltóság tiszteletben tartását, 
● a társadalmi szolidaritás kialakítását. 

- Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi 
alapfeltételnek intézményeken belül, érvényesülnie kell.  

- Az oktatás hatékonyságának növelése érdekében a fenntartó továbbra is támogatja az intézmény 
kompetencia alapú oktatásban való részvételét  

- Az oktatást nem csak az egyéni szellemi gyarapodás, érvényesülés elősegítőjének, hanem a 
társadalmi kohéziót erősítő, a társadalmi kirekesztés és foglalkoztatottság problémáinak 
megoldását segítő eszköznek tekintjük. Törekszünk intézményben az integrált nevelés, oktatás 
feltételrendszerének megteremtésére. 

- Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját jövőjüket 
mind szakmai előmenetelük, mind személyes és családi életük szintjén. Éppen ezért szakmai 
szempontból támogatjuk a kompetenciaalapú nevelés és oktatás bevezetését, elterjesztését. 
Felelősséget érzünk azért, hogy a nevelési, és a pedagógiai programunk figyelembe vegye a 
társadalmi fejlődés, valamint a környezet igényeit. 
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- Különös figyelmet szentelünk a tanulási nehézségekkel küzdő fiataloknak, továbbá az integrált 
nevelésnek, oktatásnak. 

- Iskolánk a Waldorf pedagógia segítségével járul hozzá az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, a 
tehetség ápolásához, a szegregációs és a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. 
Törekszünk arra, hogy a nevelőtestület minden tagja a Waldorf- pedagógus továbbképzés 
keretében elsajátítsa azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezet 
személyközpontú nevelés elfogadására felkészítése és az e környezetben történő oktatás 
megkíván. 

- Egyenlő esély biztosítása minden gyermek számára a pedagógiai szolgáltatások igénybe vételére.   

 
Feladataink: 

● Pedagógusaink továbbképzése 
● Az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése 
● Tanórákon kiemelt figyelem 
● Fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével. 
● Szabadidős tevékenységek szervezése (napközi) és fejlesztő, ill. felzárkóztató foglalkozások 

szervezése 
● Támogatások: étkezési, tankönyv 
● Partnerekkel történő együttműködés 
● Helyzetelemzés 
 

Az intézkedési terv célja, feladata  

● Az intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a 
szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Erősítse a 
szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, az esélyteremtést, a hátrányos helyzetű gyerekek 
hátrányainak kompenzálását.  

● Így kiemelt figyelmet fordítunk beiratkozásnál, felvételinél, az oktató-nevelő munka során, a 
gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a 
fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és 
fejlesztésében. Segítséget nyújtunk a továbbtanulásban, pályaorientációban. Támogatjuk a 
humánerőforrás-fejlesztést, a pedagógusok szakmai továbbképzését, valamint a partnerség 
építést és kapcsolattartást a szülőkkel, segítőkkel és a társadalmi környezettel. 

 
Az intézményvezető felelőssége  

● Az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és egyéb partnerek számára elérhető legyen a 
Közoktatási intézmény esélyegyenlőségi terve (nyilvánosság). Ismerjék és kövessék a benne 
foglaltakat. 

● Biztosítsa, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és 
segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. 

● Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 
 
Az intézményvezető helyettese felelős 
● A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért; 
● Végrehajtásának nyomon követéséért;  
● Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért.  
 

A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy 
● tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal; • 

biztosítsa a diszkriminációmentes nevelést-oktatást; a befogadó és toleráns légkört; 
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● megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő 
képzéseken, programokon részt vegyen;  

● ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában;  
● az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársnak. 
 
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
   

● a tanulókkal kapcsolatban végzett gyermekjóléti munka során tett intézkedései alkalmával 
mindenkor érvényesíti az egységes bánásmód elvét.  

 
Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy 
 

● ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet; 
● és magára nézve is kötelezőként kövesse azt.  
● rendszeresen beszélgessen az érintett szülőkkel.     Felelős: osztályfőnök  
● A nevelőtestület tagjai felelősek azért, hogy a gyerekek közötti tolerancia-készséget folyamatosan 

fejlesszék. 
 
Megvalósítás  

● Nyíregyházi Waldorf Iskola különös figyelemmel kíséri az intézménybe járó halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és 
gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, 
szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

● Az iskola, vezetőjén keresztül, a tapasztalt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat tesz a 
fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére az iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából.  

● Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését 
nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a helyi 
tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

● Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség 
megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondviselői panaszt 
kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja a fenntartót az 
esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi eljárás 
lefolytatásába és a vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és a 
panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből 
következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás 
eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a 
döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől függetlenül a szülő/gondviselő 
hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a 
panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja. 

● Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, éves munkahelyi 
esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyet rendszeresen ellenőriz és felülvizsgál. 

● Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai 
munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai 
programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 

● Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése során szerzett információkat, tapasztalatokat 
stratégiai programjaiba és a következő oktatási időszak vonatkozásában elfogadásra kerülő 
közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. 
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● Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségének értékelését és folyamatos 
továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák 
azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területén. 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, 
minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Iskolánkban a fentebb kifejtett pedagógiai elvek mentén nem kívánunk élni a számokkal való 

értékelésre, jutalmazásra. A büntetést is igyekszünk elkerülni. Ha egy tanuló megrongálja az iskola 

értékeit, nem büntetést szabunk ki, hanem a szülőkkel együttműködve megteremtjük az elrontott, 

tönkretett érték helyrehozásának feltételeit. Emellett az Iskola SZMSZ-e tartalmazza a fegyelmezési 

eljárások rendjét. 

Jutalmazási rendünk nincs, ahogy a tanulók magatartását és szorgalmának értékelésekor is a szöveges 

értékelés lehetőségeivel élünk. 

 
 

Az írásbeli szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

 Számonkérés rendje 
 
Iskolánkban a hagyományos értelemben vett feleltetés, dolgozatírás nincs. A tanítók a tanulókkal való 
aktív együttlétben igyekeznek megismerni a diákoknak az adott tananyagokban való elmélyülését, 
tudásának, ismereteinek mértékét. Természetesen van a tanítók által irányított beszélgetés, kérdés-
felelet, a tanultak felidézése, egyéni előadása, amelyből képet nyerhetnek a pedagógusok a tanulók 
előrehaladásáról. A tanulók epocha füzeteinek rendszeres ellenőrzése is lehetőséget ad a képalkotásra. 
5-6. osztálytól kezdve pedig rendszeres írásos ellenőrzést is végzünk, de nem feladatlapszerűen, hanem 
inkább esszészerű, a témához kapcsolódó, az érdeklődést felkeltő fogalmazások íratásával. Innen 
kezdve százalékosan is igyekszünk visszajelzést adni a tanulók tudásáról. 
9. osztálytól részletes, százalékos értékelést írnak a tanárok évente két alkalommal, és 11. osztálytól 
osztályzatokkal is kifejezzük a tanulók teljesítményét. 
Írásbeli számonkérések   
 Az epochazáró és szaktantárgyi témazáró dolgozatokat előre be kell jelenteni és előtte összefoglaló 
órát kell tartani.  Az epocha záró dolgozat megírásának minimum ideje 60 perc és a szaktantárgyi 
témazáró dolgozat megíratásának ideje minimum egy teljes tanóra, azaz 45 perc.  Egy nap maximum 
két összefoglaló dolgozat íratható.  A megíratott dolgozatokat a tanár egy hét alatt kijavítja, de 
legkésőbb a megíratás után két héten belül kijavítja, amit ki kell osztani a tanulóknak.   A dolgozat 
kiosztása után a dolgozatok értékelését és a helyes megoldást a tanulókkal meg kell beszélni.  Az a 
tanuló, akinek dolgozata nem sikerült a képességeinek megfelelő színvonalúra, vagy értékelhetetlen 
volt az két héten belül javíthat.  Minden epochazárót kétszer lehet javítani, sikertelen dolgozatok 
esetén, évvégén van lehetőség a javításra.   Az írásbeli felelet bejelentés nélkül is íratható.  Az írásbeli 
feleletet legkésőbb a megíratás után egy héttel kijavítva ki kell osztani a tanulóknak. 
Az évenkénti továbbhaladás feltétele a gimnáziumban az adott tanév epocháinak eredményes 
lezárása. Egy epocha akkor elfogadott, ha a tanuló az elvárható tantervi követelményeknek megfelelt, 
azaz epocha záró dolgozatát minimum 30%-os teljesítménnyel megírta. A záró dolgozat megírásának 
előfeltétele az igényesen s rendszeresen vezetett epocha füzet bemutatása s leadása. Az epochákon a 
tanulói aktivitás feltételezi az együttműködést, a személyes erőfeszítést, az önművelés igényét. 
 
Szóbeli számonkérések  
Tanórai feleltetés minden órán alkalmazható előzetes bejelentés nélkül.  Egy tanuló szóbeli feleletének 
maximális ideje 10 perc. Egy félévben egy tanulónak lehetőleg legalább egy szóbeli felelete legyen.  A 
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szóbeli feleletet nemcsak érdemjeggyel, hanem szóban is értékelni kell. A szóbeli értékelésnek 
tartalmazni kell, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi hiányzott és miben javíthatna a tanuló 
 

Otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 
elvei és korlátai 

Iskolánkban az első 3-4 tanévben nem adunk házi feladatot, legfeljebb úgynevezett „szorgalmi” 
feladatokkal igyekszünk a tanulók érdeklődését az adott tananyag iránt felkelteni és fenntartani. 
4-5. osztálytól kezdve a napi rendszerességet is szolgálva 15-30 percnyi feladatot kaphatnak a tanulók, 
illetve a nyelvtanításban is szükség van a rendszeres gyakorlásra. 
6. osztálytól kezdve a tanítók és a szaktanárok egymással egyeztetve rendszeresen adhatnak házi 
feladatot a tanulóknak, de arra törekszünk, hogy ez naponta maximum fél- másfélórányi feladatot 
jelentsen. 
Hétvégére nem adunk házi feladatot, legfeljebb olvasási kötelezettségeik lehetnek a tanulóknak. 
Törekszünk arra – például a matematikában –, hogy heti feladatot adjunk, amit a hét egy adott napjától 
a következő hét adott napjáig kell a tanulóknak egyéni időbeosztásuk alapján elvégezniük. 
  

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 
A magasabb évfolyamra lépés feltétele az 1-10. évfolyamon, hogy a tanuló a Waldorf-
kerettantervben – és azzal összhangban lévő helyi tantervben – meghatározott pedagógiai 
célkitűzéseket és a továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt eredményeket elérje. 
A fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás minimális feltételeit évfolyamonként és 
tantárgyanként a kerettanterv tartalmazza.  
A magasabb évfolyamra lépés feltétele a 11-12. osztályban, hogy a tanulónak az adott évfolyam 
tantárgyi érdemjegyei a tanév végén – az ötfokú skálán – minimálisan a (2) osztályzatot elérjék.  
Amennyiben a magasabb évfolyamra lépés feltételeinek a tanuló nem felel meg vagy egyéb okból 
nem értékelhető a tanuló teljesítménye, akkor a jogszabályok szerint osztályozó vagy javító vizsgát 
tesz. 

5.4. A folyamatos továbbhaladás feltételei 

A folyamatos továbbhaladás feltételei A Waldorf-iskolákban alapelvként kell érvényesíteni, hogy nincs 
buktatás, és nincs évismétlés. Természetesen nagyon-nagyon ritka és egyedi eseteket kivéve ilyen 
helyzet is előfordulhat. A tanároknak folyamatosan gondoskodni kell, arról, hogy a tanulók, olyan 
szinten sajátítsák el az egyes évfolyamokhoz rendelt tantárgyi követelményeket, mely egyrészt 
megfelel a diák képességeinek illetve a következő tanévben megfelelő alap a továbbhaladáshoz. A 
lényeg, hogy mivel nincs osztályzás, a tanulók tudása nincs lezárva elégtelennel egy adott epocha 
anyagából, vagy tananyagrészből, hanem folyamatosan addig kap feladatot a hiányos ismereteinek 
pótlására, míg végül befejezheti az adott témakört, melyre később építeni lehet. A továbbhaladás 
feltétele az elsajátítandó ismeretben való megfelelő szintű alap jártasság. Lehetőség van mindig a 
javításra.  

 

13. évfolyamos iskola esetén: 

 
A tanulók folyamatos tovább haladásának tartalmi és szervezeti követelményeit (a tanuló milyen 
feltételekkel léphet a gimnáziumi évfolyamokra) A magasabb évfolyamra lépés feltétele az 1-10. 
évfolyamon, hogy a tanuló a Waldorf-kerettantervben – és azzal összhangban lévő helyi tantervben – 
meghatározott pedagógiai célkitűzéseket és a továbblépéshez minimálisan szükséges elvárt 



84 

 

 

eredményeket elérje. A fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás minimális feltételeit 
évfolyamonként és tantárgyanként a kerettanterv tartalmazza.  
A magasabb évfolyamra lépés feltétele a 11-12. osztályban, hogy a tanulónak az adott évfolyam 
tantárgyi érdemjegyei a tanév végén – az ötfokú skálán – minimálisan a (2) osztályzatot elérjék.  
Amennyiben a magasabb évfolyamra lépés feltételeinek a tanuló nem felel meg vagy egyéb okból nem 
értékelhető a tanuló teljesítménye, akkor a jogszabályok szerint osztályozó vagy javító vizsgát tesz. 

Az általános iskolából való továbbhaladás a gimnáziumba 

 
 A kilencedik évfolyamra lépés feltétele: 

- a nyolcadik osztály tantárgyi követelményeinek teljesítése  
- megfelelő képességek a gimnáziumi tananyagtartalmak elsajátításához és egyéb a pedagógiai 

programban és a helyi tantervben megfogalmazott elfoglaltságokon való részvételhez 
- családi elkötelezettség, mellyel az előző nyolc évben az osztálytanító meg volt elégedve  
- megfelelő hozzáállás a Waldorf-iskolai elvekhez, a Waldorf-pedagógia gyakorlatához 
- az iskolai nevelési elvek követése otthoni családi környezetben is.  

 

Iskolaváltás, tanuló átvételének szabályai 

 
- szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával, 

vagy évfolyamismétléssel tudunk csak új gyereket felvenni már meglévő osztályba.  
- ilyenkor a személyes körülményekre tekintettel pedagógiai külön megállapodást köthet a 

szülő és az iskola, melyben rögzítik mindig az adott gyerek sajátosságaira vonatkozó 
kötelezettségeket és kedvezményeket, illetve a határidőket, mindkét fél részéről.  

 

Sajátos pedagógia módszerek, témanapok, témahetek, projektoktatás 

Sajátos tanulási és tanítási folyamatok, különös tekintettel az epochális tanítás, a szakórák, a 
gyakorlatok és projektek rendszerére  
Az oktatás és az iskolai élet szervezése, az óra és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak és 
a tanítás ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából 
adódóan a tanítást fő és szakoktatás szerint tagolja. Ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak és 
a szakóráknak felel meg: az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében egy 
kerek, lezárt témát tárgyalunk, epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat – főleg ha 
állandó gyakorlást igényelnek – szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, 
matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, 
természetrajz-biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat szerint az anyanyelvi és a matematikai 
ismeretek és kompetencia megszerzése érdekében a második elem – az állandó gyakorlás – is fontos 
a tanításban és a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett az anyanyelvi és a 
matematika szakórák is. Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. Amennyiben 
azonban a művészeti, kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő feladat 
vagy projekt jellegű munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített formában, 
epochálisan tanítani. 
A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti 
csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és 
fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény 
szerint történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is 
kiegyenlített legyen a csoport. Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy 
teljesítmény szerinti differenciálás is lehetséges. 
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A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. 
projektek és éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az elméleti, 
művészi és kézműves-gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait átszövik a 
közösséget alakító és erősítő tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó 
ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, színdarabok.  
 
Projektek, gyakorlatok, éves munkák 
A Waldorf-pedagógiának alapjellegzetessége az intenzívebb munkát feltételező időszakos tanulás. 
Alsóbb osztályokban az egymást váltó epochákban, a hóünnepekre készülő előadásokkal is így 
dolgoznak már a gyerekek. További eszköze lehet ennek a módszernek már az első nyolc osztályban a 
tematikus jellegű erdei iskolák, táborok szervezése; középiskolában az életszakaszoknak 
megfeleltethető feladatokkal több hetes gyakorlatok (mezőgazdasági, földmérés-erdei, szociális, ipari) 
viszik tovább ezeket a folyamatokat. Van már példa az 5-8. és a középiskolai osztályfokokon különböző 
témahetek megvalósulására. 8. és 12. osztályban (természetesen más és más minőségben) egy-egy 
zárómunkával fejezik be a diákok a képzésüket. Az életszakaszi váltásoknak jelképes összegzői is ezek 
a feladatok: több hónapos egyéni munkavégzést feltételeznek. A nyolcadikos éves munkának 
ténylegesen az összegző-visszatekintő sajátossága a hangsúlyosabb; a tizenkettedikes (a tervezéstől a 
megalkotásig jó esetben több mint egy naptári évig tartó) feladatban mindezek mellett az előretekintő, 
jövőbe irányuló jelleg már fontosabb. Mindkét zárást projektszerű bemutató munkákkal lehet 
előkészíteni. Ehhez a középiskolásoknál már egy portfóliószerű önértékelés is kapcsolódhat.  
 

A művészeti alapvizsga, és a művészeti záróvizsga követelményei és témakörei 

 
Lásd fentebb:  A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti évfolyamonkénti követelményei, a 
szóbeli felvételi vizsga követelményei címszónál  
 

Az SNI-s tanulók fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

1. Általános elvek 

1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazás a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásában 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is 

alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, 

illetve a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok – a sajátos nevelési igényű tanulókra is 

érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi 

tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a 

Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

− a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

− a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

− a szülők elvárásait és 

− az általuk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben vagy 

egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, illetve az e célra létrehozott 
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gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai 

osztályban a sajátos nevelési igényű tanulók számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben, 

oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményekben) nevelésére-oktatására. 

1.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás 

és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv 

annak biztosítását szolgálja, hogy: 

− a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést; 

− az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

− a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, képességek, készségek kialakítása, fejlesztése 

kiemelt szerepet kapjon a teljes alapfokú oktatás szintjén, de különösen az általános iskola alsó 

tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is 

visszanyúljon; 

− a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

− a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

− a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit; 

− a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs, célú korrekciójának 

területeit; 

− a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolák a 

pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott részleges 

vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő 

ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól 

eltérő szintű fejleszthetőségét. 
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A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét – az általános elveken túl – átfogó, hosszú távú 

habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény 

dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teheti szükségessé. 

c) A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a habilitációs, 

rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás feladatainak. 

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus 

spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 

kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 

e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 

f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.  

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

cc) érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje, 

cd) korai fejlesztésben és gondozásban való részvétele, a korai időszak fejlődésmenete. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, az 

átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 
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a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben, 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási programban (pl. tanmenet, 

óraterv), 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, 

konduktor kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása; 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli megsegítés; 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, ezt követően 

a konzultációban, az osztálytermi környezet adaptációjában; 

4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közreműködés a 

többségi pedagógusokkal együtt. 

1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A nevelés- oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény 

foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan 

kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, 

amelyeket ki kell alakítani és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint 

például: 

− speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tananyagok; 

− speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 

− az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

− rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 

− a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált 

fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus, terapeuta (módszertani intézmény, 

utazótanári szolgálat). 

1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges 

integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint 

részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a 

többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi 

tényezők biztosítják: 

− A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális tudásátadásra. 

− Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- 

és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

− Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 
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alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz, a tanuló képességei kibontakoztatásának érdekében. 

− Multidiszciplináris teamek (pl. többségi pedagógus, gyógypedagógus, szülő, az érintett tanuló 

stb.), illetve jó gyakorlat e-bank, iskolai „forrásközpont” működtetése – a pedagógusok által 

kidolgozott egyes differenciált tananyagok, feladatlapok stb. felhasználásával, melyeket az 

iskola minden pedagógusa használhat, illetve minden pedagógus gyarapítja az anyagokat. 

− A nyitott tanulási-tanítási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

− A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti pozitív 

attitűddel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, konduktor  együttműködésével, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

- a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszervezés 

segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a differenciált 

célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló módszerek (az instrukciók adása terén 

is) alkalmazása, beleértve az értékelést is; 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, konduktor 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a 

felelősséget a különleges bánásmódot igénylő gyermek haladásáért. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a 

tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus, 

konduktor 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar 

típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése 
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az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, 

eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot 

tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi követelmények 

szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a tantervben, elvárt 

tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, gyógypedagógustól, 

asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás révén jut el a gyermek a 

tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése esetén – a gyermek szakértői véleményének 

alapján – 

− terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 

–, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

− alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének 

lehetőségeit a befogadó intézményben; 

− segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek önmagához 

mért fejlődésének megítélésében; 

− segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények vegyék igénybe az 

egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), a pedagógiai 

szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítségét. Ennek keretében ismerjék meg az integrált 

nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló (képzések, online platform stb.) révén. 
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AZ EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 

1. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanuló 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a sajátos nevelési 

igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába tartoznak a súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, akik az iskolai teljesítmények és a 

viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a 

kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével 

fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavart a pedagógiai szakszolgálat minősíti szakértői bizottsági tevékenysége 

során, a sajátos nevelési igény megállapítása céljából, a diagnosztikus protokollra épülő komplex 

állapotfelmérés alapján. 

A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat, részben a 

magatartás-szabályozás más zavarait. Az idegrendszeri fejlődési zavarok nagy csoportjából ebbe a 

kategóriába tartozik a specifikus tanulási zavar és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD). 

Ezeknek az állapotoknak közös vonása, hogy a hátterükben mindig eltérő idegrendszeri fejlődés áll, 

ami számos esetben genetikai okokra visszavezethető vagy pre-, illetve perinatálisan (magzati korban 

vagy a születés körüli időszakban) szerzett, nem a környezet vagy a nevelés hatására alakulnak ki, és a 

zavar a korai életkortól kezdve jelen van. Ezzel szemben a magatartásszabályozási zavarok általában 

nem az eredendően eltérő idegrendszeri fejlődés talaján alakulnak ki, hanem az idegrendszer biológiai 

sérülékenysége és a rossz környezeti feltételek, elégtelen bánásmód, tartósan extrém magas stressz 

együttes következményeként jönnek létre. 

Kívánatos lenne az egyéb pszichés fejlődési zavar kifejezés helyett erre a meglehetősen heterogén 

tanulói csoportra a Nemzeti köznevelési törvényben zárójelben szereplő tanulási, figyelem- és 

magatartás-szabályozási zavar megnevezést mint SNI főcsoport-elnevezést használni. Ezt elméleti és 

gyakorlati szempontok, valamint a nemzetközi terminológiahasználat is indokolja. 

 

− A (specifikus) tanulási zavar egy olyan multifaktoriális meghatározottságú ún. idegrendszeri 

fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy ezek halmozódása), mely az átlagos 

vagy akár átlag feletti értelmi képességek és a szükségletekhez illeszkedő, megfelelő oktatási 

feltételek ellenére okoz komoly nehézségeket a tanulásban, a sikeres iskolai előmenetelben. 

Az egyes tanulási zavarok tünetei gyakran egyszerre is jelen lehetnek, ezáltal több iskolai 

készséget is érinthetnek, pl. az olvasás elsajátításának zavara és az aritmetikai műveletvégzés 

zavara. A specifikus tanulási zavar iskolai alulteljesítést eredményez, de nem minden iskolai 

alulteljesítés mögött áll specifikus tanulási zavar. Bár a (specifikus) tanulási zavarral küzdő 

gyerekek adott területeken gyenge teljesítményt produkálnak, nehézségeik ellenére bizonyos 

tanulási területeken akár kiemelkedő teljesítményre lehetnek képesek, bizonyos területeken 

tehetségesek. Ez a paradox tanulási helyzet számtalan feszültséget, meg nem értést indukál 

mind az érintett tanulóban, mind a szülőben, pedagógusban. 
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- Az olvasási zavar (diszlexia) neurobiológiai eredetű specifikus tanulási zavar, az olvasás, 

írás elsajátításának nehézségét jelenti, gyenge szófelismerés, pontatlan és lassú olvasás 

jellemzi, mely legtöbbször helyesírási zavarokkal együtt jelentkezik. 

- A helyesírási zavar (diszortográfia) önmagában előfordul ugyan, de ritkán. 

- Az íráskivitelezés (íráskép) zavara (diszgráfia) gyakran olvasási zavar nélkül jelenik meg. 

Másodlagos következményként szövegértési nehézségek jelentkezhetnek, valamint a 

kevesebb olvasási tapasztalat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás fejlődését. 

- A számolási zavar (diszkalkulia) esetén az intellektuális teljesítményhez, életkorhoz 

(osztályfokhoz) viszonyítva jelentős elmaradás mutatkozik a számköri ismeretek, 

számérzék, szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, az alapvető műveletek 

végzésében és a bázisfunkciók (téri-vizuális rendszer, központi végrehajtó rendszer, 

munkamemória, beszéd és nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. 

Következményesen nehezített lehet a magasabb szintű matematikai fogalmak 

elsajátítása, a matematikai ismeretszerzés és -alkalmazás folyamata, a mindennapi 

élethelyzetek problémamegoldása. 

Mindezen tünetek markánsan és perzisztensen/tartósan fennállva jelentkeznek, nem 

tekinthetők csupán fejlődési késésnek. A (specifikus) tanulási zavarok hátterében a nyelvi 

rendszer eltérő fejlődése, a munkaemlékezet gyengesége, valamint az információfeldolgozás 

sajátos szerveződése áll. Mindezek mellett gyakran mutatkoznak a mozgásszervezés, 

kézügyesség, bizonytalan kézpreferencia, téri tájékozódás, vizuális észlelés, szenzoros 

integráció, végrehajtó működés nehézségei. 

− A hétköznapi nyelvhasználatban is egyre gyakrabban felbukkanó ADHD kifejezés egy angol 

mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás 

zavar), mely 

- figyelemhiánnyal és/vagy 

- túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 

A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat. 

Az ADHD átlag alatti, átlagos és átlag feletti intellektuális teljesítmény mellett egyaránt jelen 

lehet. A szakirodalom szerint az iskoláskorú gyermekek kb. 5%-át érintő, a tanulási 

teljesítményt és a viselkedésszervezést jelentős mértékben befolyásoló, támogatás hiányában 

rontó, idegrendszeri fejlődési zavar, mely jelentős mértékben aluldiagnosztizált, számos 

esetben a diagnózis és a sajátos nevelési igény megállapítása nélkül van jelen a köznevelés 

színterein. A mindennapi oktatási, nevelési helyzetekben ennek következménye a szétszórtság, 

feledékenység, a figyelem könnyű elterelhetősége, huzamosabb ideig történő fenntartásának 

nehezítettsége, az egymást követő utasítások megjegyzésének nehézsége, a feladatok 

megfelelő sorrendjének kialakítási problémái és a véghezvitel nehézsége, saját holmik gyakori 

elhagyása, mások félbeszakítása, mérlegelés nélküli beszéd és cselekvés, ami gyakran 

inadekvátnak vagy erőszakosnak is tűnhet. Nehéz az érintett tanulók számára az önszabályozás 

és önirányítás, a mindennapi élethez szükséges tevékenységek szervezése, a célorientált 

cselekvés tervezése, kivitelezése, az érzelmek szabályozása. Mindezek gyakran alulteljesítést 

eredményeznek az iskolai haladásban is. 
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Az ADHD számos erősséggel is együtt jár. Az érintett tanulók kreatívak, kíváncsiak, lelkesek és 

kockázatvállalók, sikerorientáltak, szokatlan és eredeti ötleteikkel, javaslataikkal értékes tagjai 

a tanulóközösségnek. Számukra érdekes témákban elmélyült érdeklődést mutatnak és 

kimagasló teljesítményre is képesek lehetnek. Megfelelő támogatás mellett hihetetlen 

energiáikkal rengeteg feladatot ellátnak, pozitív értelemben motorjai lehetnek a tanulási 

folyamatnak. 

Az ADHD hátterében a végrehajtó funkciók gyenge és/vagy eltérő szerveződése áll, amely a 

munkamemória (rövid távú emlékezetben megtartott elemek és az ezekkel való mentális 

műveletvégzés), a viselkedésgátlás (gátlás kontroll), a kognitív flexibilitás (rugalmas váltás) és 

a figyelem működését befolyásolja. 

A viselkedésszabályozás problémái ADHD-ban az érzelmi kontroll gyengeségében, az önmaguk 

vagy mások felé irányuló agresszióban, szorongásban, az én-szabályozás gyengeségében, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció (saját 

tudásról való tudás, kognitív önreflexió) eltérő fejlődésében mutatkoznak meg. Minthogy a 

magatartás-jellemzőkben hasonlóság figyelhető meg a magatartásszabályozási zavarral, fontos 

hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer-működési zavar, az ún. 

végrehajtó funkciók zavara, és nem kizárólag környezeti ártalom húzódik meg. 

− A magatartásszabályozási zavar is az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriában nevesülő SNI 

állapot. Összefoglaló név, mely alatt 

- impulzuskontroll-zavart (személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, 

destruktív szóbeli és viselkedéses kitörések) és 

- diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), 

- diszszociális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat értünk. 

A magatartásszabályozás zavarával együtt járó problémák súlyosan és tartósan megnehezítik 

a tanulási helyzetekben való aktív és produktív részvételt, ezáltal jelentős tanulási hátránnyal 

járnak. A zavarok természetéhez tartozik, hogy kihatással vannak a társas viselkedésre, az 

interperszonális kapcsolatokra, kommunikációra, a normakövetésre és a szabályok 

betartására, így ezek a problémák az oktatási, nevelési helyzetekben is jelen vannak. Szakszerű 

állapotfelmérés és intervenció szükséges ahhoz, hogy az érintett tanuló és tanulóközösség 

hatékony tanulása megvalósulhasson. Az ADHD és a magatartásszabályozási zavarok 

diagnosztizálása pszichiáter szakorvosi kompetencia, a beavatkozás tervezésénél a család, 

pszichiáter szakorvos, (klinikai) szakpszichológus, gyógypedagógus és pedagógus 

együttműködése szükséges. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó állapotok gyakran együttesen is előfordulnak, 

illetve más idegrendszeri fejlődési zavarokkal is együtt járhatnak (komorbiditás). A tanulási zavar 

gyakran együtt jár figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarral (ADHD), nyelvfejlődési zavarral vagy 

fejlődési mozgáskoordinációs zavarral. Megfelelő intervenció hiányában a hosszú távon fennálló 

tanulási kudarcok következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (szorongásos, kényszeres 

zavarok, érzelem- és magatartásszabályozási problémák) alakulhatnak ki. A fenti zavarok együttesen 

súlyos és tartós tanulási problémákhoz vezethetnek. 
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Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók gyakran élnek át kudarchelyzetet, sikertelenséget, 

elutasítást, amelynek következtében az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség vagy 

ellenállás, önértékelési zavarok, különböző jellegű és mértékű társas interakciós és alkalmazkodási 

problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladtával a társadalmi beilleszkedés 

szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. Az idegrendszer csökkent 

terhelhetőségének jelei az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében abban is 

megmutatkoznak, hogy a tanulók általában fáradékonyabbak, a változásokra érzékenyebbek, 

nehezebben tűrhetnek zajokat, szenzorosan könnyen túlterhelődnek, nehezen viselik el a várakozás, 

kivárás okozta feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, gyakrabban van 

szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, fokozottabban igénylik a 

tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető szabályokat, valamint a pozitív 

visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

2. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-

oktatásának alapelvei 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, a 

többségi pedagógus bevonásával, az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében 

végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az egészségügyi 

habilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem- és magatartásszabályozási zavar jellegétől, 

súlyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintázat fejlődési 

lehetőségeitől, mértékétől, dinamikájától függ. Fejlesztésük az egyéni szükségletek 

figyelembevételével a szülővel és a tanulóval, valamint a pedagógusokkal történő megbeszélést 

követően történhet. Kiegészítő szolgáltatás (pl. pszichológiai gondozás, családterápia, 

tehetségazonosítás) igényelhető a pedagógiai szakszolgálatban, a segítő szakemberek és az intézmény 

együttműködésével. Beilleszkedésük segítését intézményi pszichológus is támogathatja. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló oktatása integráltan, a kiemelt figyelmet 

igénylő (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű) tanulók személyi és tárgyi 

feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában vagy intenzív terápiás és oktatási céllal 

szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. beszédfogyatékossággal társulva logopédiai 

osztályban, tagozaton vagy gyógypedagógiai intézményben) történhet. 

A fejlesztés hatékonyságához szükséges, hogy egyéni fejlesztési terv alapján egyrészt komplex 

fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, másrészt a tanórákon az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történjen. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt figyelmet követel, valamint a tanulásszervezési módok, a 

tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a tanulási zavarral küzdő, 

ugyanakkor bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, 

ami a pályaorientáció folyamatára is hatással van. 

A tanulók fejlesztésében törekedni kell 

− a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására; 

− a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; 
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− a fejődési dinamika nyomon követésére. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű 

− a tananyag adaptálása; 

− tanulásmódszertani elemek beemelése; 

− változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosítása; 

− a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, 

tanulóközpontú tanulás; 

− az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 

− a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb 

pszichés fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik tanulónál, ami lényeges elvi 

kiindulópontja a gyakorlati munkának; 

− az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai támogatás 

tervezése céljából; 

− a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt figyelembevétele; 

− az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a nyelvi képességek 

fejlesztése; 

− a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; 

− érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; 

− átlátható és érthető szabályok kialakítása. 

További fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a partnerségi 

viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai asszisztens), a (külső, belső) segítő 

szakemberek munkájának összehangolása, együttműködése. 

3. Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás során 

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres 

továbbhaladás biztosítása, vagyis a tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a 

tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését, az esetleges adaptálás lehetőségeit, 

tekintetbe véve azon tananyagrészeket, amelyek egyéni vagy kiscsoportos korrepetálással, fokozatos 

felzárkóztatással, kompetenciafejlesztéssel és az így irányított otthoni gyakorlással az osztályfoknak 

megfelelő ismeretszerzés és -alkalmazás a tanulónál eredményesnek bizonyul. 

A pozitív énkép és önértékelés kialakítása érdekében a tanulóval szemben támasztott elvárások 

egyértelműek és már a tanulási folyamat elején ismertek legyenek! Ehhez az elváráshoz kell igazodniuk 

azoknak az alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak, amelyek a várt és a mért mutatók összhangja 

esetén a sikeres pedagógiai munka eszközei. 

Az alapelvek megvalósítása érdekében feladat: 

− az optimális és támogató tanulási környezet kialakítása az előzetesen felmért szükségletek 

alapján; 
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− előzetes tudás felmérése; 

− érdeklődés, motivációs bázis felmérése; 

− énhatékonyság erősítése az osztálytermi és egyéni munkán keresztül is; 

− módszertani sokrétűség megvalósítása; 

− differenciálás megvalósítása: 

- a feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol 

erre szükség van; 

- a feladatok tartalmát, a nevelési-oktatási célt szem előtt tartva, a tanuló egyéni 

szükségleteihez, képességstruktúrájához és teherbírásához szükséges igazítani; 

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

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

- ehhez szükséges a személyre szabott értékelés, fejlesztő értékelés; 

− a különbözőségeket az iskola az emberi viselkedés komplex környezeti hatások szerint alakuló 

sokféleségére utaló jellegzetességnek, az agyi érés, fejlődés változatos megnyilvánulásának 

(neurodiverzitás) tekintse; 

− a gyógypedagógus, valamint az adott iskolában különböző tantárgyakat tanító pedagógusok 

tudásmegosztásra épülő, szakmailag egymást támogató tevékenysége. 

E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek a 

tanulási környezetet is illesztik a tanuló egyedi jellemzőihez, és az ehhez igazodó, a 

képességtartományok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek 

együttes megléte − kihívást jelentő feladatok megtervezését támogatják. 

További feladat a tanulás iránti motiváció, kitartás és a kudarctűrő képesség növelése, a kortársakra és 

a felnőttközösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés 

szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

A pedagógusoknak olyan tanulási tapasztalatokra, tanítási módszerekre és támogató stratégiákra 

szükséges támaszkodniuk, amelyek figyelembe veszik 

− a tanulók azonosított tanulási szükségleteit, 

− érdeklődését, 

− tehetségét, 

− célkitűzéseit, 

− kulturális hátterét. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit is 

figyelembe vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces tevékenységek váltakozásával 

segíthető a tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint a figyelem fenntartása. 

3.1. Olvasási zavar 
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Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő értő olvasás 

készségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 

Fő célkitűzések: 

a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait figyelembe vevő 

analizáló-szintetizáló módszerrel; 

b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 

c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 

d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 

e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

f) szövegértési stratégiák kialakítása; 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. képekkel, 

gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre bocsátásával, a 

szövegek auditív felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, hangoskönyvek, optikai 

karakterfelismerés stb.), gépírással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 

alkalmazásával; 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása; 

k) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása; 

l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 

b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 

c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 

d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

3.2. Íráskép zavara 

Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő 

íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen használni az írott nyelvet (akár 

folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, 

tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

Fő célkitűzések: 

a) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, 

önálló íráskivitelezés); 
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b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és preferenciákhoz illesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 

b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 

c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 

d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 

e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 

f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

praxiára/célirányos mozgások kivitelezésére; 

g) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

h) a végrehajtó működés fejlesztése, különös tekintettel a motoros output optimalizálására. 

3.3. Helyesírás zavara  

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv 

ortográfiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny íráskészség 

elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-

ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 

Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának mellőzésével), 

analógiás stratégiahasználat kialakítása; 

c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 

d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 

b) beszédpercepció fejlesztése; 

c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 

d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 

e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése. 

3.4. Számolási zavar  

A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az osztályfokának megfelelő 

matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a 

matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat 

színterein. 

Fő célkitűzések: 
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a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

d) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 

f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása; 

g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, divergens, 

ill. konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, problémamodellezés, 

algoritmikus gondolkodás) fejlesztése; 

h) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése; 

b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak kialakítása, 

alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának segítése, fejlesztése; 

c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

3.5. Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  

A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló a figyelmi, 

aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztályfokának megfelelő ismereteket és 

kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a 

tudásgyarapítás és képességfejlődés osztálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 

Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre szabott 

támogatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 

d) a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró levezetésének megteremtése; 

e) fokozott egyéni bánásmód; 

f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 

h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 
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i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az önszabályozás fejlesztése; 

b) a társas szabályok, a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és betartatása; 

c) a mindennapi együttéléshez szükséges szociális/társas készségek kialakítása, fejlesztése; 

d) a figyelmi működés és a kontrollált viselkedés kialakításának támogatása; 

e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós figyelemre vonatkozóan; 

f) koncentráció fejlesztése; 

g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 

h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 

i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése, adekvát mozgásos aktivitás 

biztosítása. 

3.6. Magatartásszabályozási zavar  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 

szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi 

egyensúly megteremtése. 

Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 

c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 

d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 

b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 

c) kommunikáció fejlesztése, 

d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 

e) megküzdési képesség fejlesztése, 

f) figyelmi működés fejlesztése. 

Eszközei lehetnek: 

− kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai helyzetben; 

− a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek 

rendszeres alkalmazása (napirend); 
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− tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása 

(folyamatábra/forgatókönyvek); 

− sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

− együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

4. A Nat alkalmazása az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása 

során 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban 

meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, a Nat-

ban leírt fejlesztési feladatok az irányadók, de a kompetenciaterületek, tanulási területek és 

tudástartalmak (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. 

A helyi tantervben az egyes tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak témaköreire, azok 

tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, megvalósításukat a gyermekkel 

foglalkozó pedagógus és gyógypedagógus közösen támogatja az egyéni fejlesztési tervben 

rögzítettek alapján, és ennek megvalósulását rendszeresen felülvizsgálják. 

Mindennek megvalósulása az osztálytermi környezetben folyó munka és az egyéni vagy 

kiscsoportos habilitatív/rehabilitatív tevékenység, valamint az esetmegbeszélés, teamtanítás, 

közös tervezés, közös értékelés, tananyag-adaptáció együttes alkalmazásával lehetséges. 

A Nat kiemelt célkitűzése az aktív tanulás, az egyénre szabott tanulási utak, a tanulói 

sokféleség figyelembevétele. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján SNI tanulóknál 

mindezen célok megvalósulását támogatja a rugalmas tanulásszervezés, a heterogén 

tanulócsoportok, a tanulók közötti kooperációra építő módszerek, a minden szempontból 

akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet 

létrehozása, a differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló módszerek a 

feladatra vonatkozó instrukciók adásában és az értékelésben, valamint szükség szerint 

adaptált tananyag használata. 

A helyes módszertan megválasztásában fontos a tanulókat nevelő, oktató pedagógusok, a 

szülők és a szakszolgálatok közötti széles körű szakmai együttműködés, a tapasztalatok 

cseréje, a jó gyakorlatok megosztása (kölcsönös együttműködés, partneri, bizalmi kapcsolat 

kialakítása). 

Az együttgondolkodást, a közös szemléleti alapokat a pedagógiai szakszolgálatok és a 

nevelést-oktatást végző intézmények között valódi tudásmegosztáson alapuló, átjárható 

információáramlás támogatja. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését! E feladatok minden tanulási területen meg kell hogy jelenjenek. 

4.1. Kulcskompetenciák fejlesztése 

4.1.0. Alapkompetenciák 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében kiemelt jelentőségű az 

alapkompetenciák kialakítása: az olvasáshoz, íráshoz, szövegértéshez szükséges nyelvi 

funkciók, mennyiségi, számfogalmi (készségszintű, elvont számolás kis számköröktől kezdve), 
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téri-vizuális és idői viszonyokban való tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó 

ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek a rendszere. Az alapkompetenciák fejlesztése 

elsősorban az alapozó négy évfolyam feladata, ugyanakkor az érintett gyermekeknél a felsőbb 

évfolyamokon átívelve szükséges e kompetenciák stabilizálása, a lemorzsolódás, korai 

iskolaelhagyás csökkentése érdekében is. 

4.1.1. A tanulás kompetenciái 

Kiemelt fejlesztési terület az érintett gyermekek aktív, önirányított tanulási kompetenciájának 

kialakítása a tanulási területeken átívelve. Tudatosítani kell a tanulóban az erősségeit és 

gyengesége-it/nehézségeit, valamint hangsúlyozni szükséges, hogy az eltérő 

információfeldolgozási stratégia és tanulási stílus nem feltétlenül hibás, csupán a megismerés 

másfajta útja. A tanulóval közösen meg kell találni azt a tanulási-kognitív stílust, mely 

illeszkedik képességmintázatához és személyiségéhez, s mellyel hatékony, önálló tanulóvá 

képes válni. A pedagógus a reális tanulási célok kitűzésében, a tanulási preferenciák 

megtalálásában támogathatja őt. Lépésekre bontott, idői ütemezést is tartalmazó, elérhető 

tanulási tervek összeállítása szükséges. Lényeges elem a kíváncsiság, önreflexió és 

önellenőrzés iránti igény felkeltése és fenntartása, valamint annak a megerősítése, hogy a 

tanulás természetes velejárója a hibázás, s ezt kellő belátással, türelemmel és 

problémaérzékenységgel erőforrássá lehet tenni. Lényeges továbbá a saját tanulásért érzett 

felelősségvállalás kialakítása, a kitartás erősítése és az érintett gyermekek kimozdítása a tanult 

tehetetlenségből, azáltal, hogy megélik saját kompetenciájukat és kontrolljukat a tanulási 

tevékenységük felett. 

4.1.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral érintett gyermekek számára gyakran nehézséget jelent 

- mások arckifejezésének, érzelmeinek leolvasása és értelmezése; 

- a gesztusok, testbeszéd felismerése, értelmezése; 

- a másik hanghordozásának, hangsúlyának, hangerejének észlelése, ezek jelentésének, 

üzenetének értelmezése; 

- megőrizni és tiszteletben tartani mások személyes terét; 

- szociálisan megfelelő módon érintkezni másokkal; 

- gondolatokat, érzéseket, szükségleteket és benyomásokat hatékonyan, 

összeszedetten kifejezni. 

A tanulás-tanítás során ki kell aknázni a kommunikációs helyzetekben meglévő fejlesztési 

lehetőségeket a fenti kommunikációs kompetenciák gyakorlására, a metakognitív viselkedési 

stratégiák ki-alakítására, például kooperatív technikák, projektmunkák alkalmazásával. 

4.1.3. A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák kiváló lehetőséget kínálnak az érintett tanulók hatékony 

információszerzésére, a kompenzációs utak megtalálására. A szövegszerkesztő, a 

bemutatókészítő, az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a grafikus, hang-, videoszerkesztők 

hatékonyan használhatók fel a tananyag adaptálására, ezáltal a nehézségek leküzdésére, 

valamint tehetséggondozásra. Az érintett gyermekek sérülékenysége miatt különösen fontos, 

hogy tisztában legyenek a digitális technológiák alkalmazásának jogi és etikai alapelveivel, 
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megtanulják, hogyan lehet megvédeni a magánszférát, a személyes adatokat és a digitális 

identitást. 

4.1.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A tudomány és technológia iránti érdeklődés, nyitottság felkeltése azért lényeges, mert az 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók negatív énképük, önértékelésük miatt gyakran 

elveszítik az intellektuális nyitottságukat, különösen a kognitív kihívással telített helyzetekben. 

Valós, érdeklődési körükbe eső problémamegoldás során megtanulják alkalmazni az analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodási formákat, valamint az induktív (rávezető, egyediből 

az általános felé mutató), deduktív (levezető, általánosból az egyedire mutató) és abduktív 

(hipotézisalkotás, célja a magyarázat) következtetések szabályait, alkalmazási területeit. 

4.1.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett gyermekek gyakran nehezen boldogulnak családi és 

intézményi kapcsolataikban, nehezítettek lehetnek a felnőttekkel és kortársakkal való társas 

interakciók. A kortársközösség a tanulási, viselkedésszervezési problémáik miatt kevésbé elfogadó 

lehet velük szemben, ezért mindenképpen támogatni szükséges a kapcsolati hálók kiépítését, 

fenntartását. Fontos, hogy megtanulják az érzelmek és más szociális jelzések felismerését, a 

metakommunikatív jelzések megértését, az érzelmek, vágyak, célok, gondolatok megfelelő kifejezését 

és értelmezését. A társas interakció az egészen alapvető készségektől (pl. üdvözlés) az összetett 

készségekig (pl. érzelmileg feszült helyzetben kritika elfogadása) számos elemből tevődik össze, alapjai 

jellemzően a családi szocializáció során kerülnek elsajátításra, melyeket az intézményes nevelés 

megerősít, kiegészít. Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett tanulók esetében – az eltérő 

fejlődésmenet következtében – hiányos vagy nem megfelelő lehet a szociális készségek készlete 

(különösen ADHD és magatartásszabályozási zavar esetén), vagy az ismételt rossz tapasztalatok és 

kudarcok következtében gátoltság, visszahúzódás (különösen tanulási zavarok esetén), esetleg a 

kritikai mérlegelés hiánya alakulhat ki, valamint a végrehajtó működések gyengesége miatt tartós 

jellemzője is lehet a fejlődésnek, ezért a pedagógiai figyelemnek fokozott mértékben ki kell terjednie 

ennek a kompetenciának a fejlesztésére. A kortárskapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához 

szükséges készségek fejlesztésével, a kapcsolatépítés facilitálásával/ösztönzésével lehetőség adódik a 

szociális viselkedéselemek fejlesztésére, gyakorlására. Lényeges az érintett tanulók kimozdítása az 

esetleges passzivitásból, az iskolai életben való aktív részvétel támogatása. Támogatni kell a tanulóban 

a felelősségvállalást, a gondoskodást, a segítőkészséget, az empátiát, a toleranciát, az együttműködést, 

a szolidaritást, a kockázatvállalást, a konfliktushelyzetekben az asszertivitásra támaszkodó 

konfrontációt is. 

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

Az esztétikai átélés élménye és a művészi önkifejezés lehetősége az érintett tanulók rezilienciáját (a 

nehézségekhez való rugalmas és adaptív alkalmazkodáshoz szükséges készségek) és rekreációját 

egyaránt támogatja. Így a kreatív tevékenységekbe történő aktív bekapcsolódás lehetősége 

elengedhetetlen eszköz a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében. 

4.1.8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében hangsúlyos szerepe van az iskolák 

pályaorientációs tevékenységének, hogy a tanulók és szüleik megismerjék a továbbtanulási, 

szakmatanulási opciókat, a felvételi rendszerben adható többlettámogatási, méltányossági 

lehetőségeket. Kellő figyelmet kell fordítani a sikerorientáltság, az innovációs készség kialakítására. 

4.2. Egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó tanulási célok elérését, a fejlesztésre fordított időt, a tananyag 

adaptálásának módszereit nem lehet egységesen az egyéb pszichés fejlődési zavarra vonatkoztatni. Az 

érintett tanulócsoport heterogenitása miatt lényeges megismerni a tanuló problémájának 

természetét, mélységét, az információfeldolgozás sajátosságait s az egyéni szükségleteket. A Magyar 

nyelv és irodalom, a Matematika, az Idegen nyelv, a Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási 

területek fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb figyelmet. Az egyéb pszichés fejlődési 

zavar típusától, súlyosságától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak 

szükségessé. Ugyanakkor minden tanulási terület (tantárgy) esetében fontos: 

− a tantervi adaptáció; 

− az éppen szükséges és elégséges módosítás és támogatás; 

− a támogató pedagógiai környezet; 

− a tananyagot úgy kell megtervezni és felépíteni, hogy az befogadható legyen a tanulók 

számára, illeszkedjen előzetes tudásukhoz, érdeklődésükhöz, aktiválja a tanulók kognitív 

sémáit; 

− módszertani sokrétűség; 

− differenciált rétegmunka; 

− segédeszköz használata, pl. laptop, számológép, szoftveres támogatás; 

− multiperspektivitás: egy probléma több szempontból való megközelítése, különböző 

alkalmazási példák behozása a tanulási folyamatba; 

− önhatékonyság érzésének megtapasztaltatása, valamint az önirányítás lehetőségének 

biztosítása; 

− a tanulási stratégia kialakítása mellett az egyéni tanulási stílus megismerése, figyelembevétele; 

− multiszenzorialitás: a tanulók számára a minél több érzékszerv bevonását igénylő tanulás, 

valamint a motoros tapasztalatszerzés fontossága. A tanulás során a lehető legtöbb érzékelési 

tapasztalat megszerzésének biztosítása a cél, melyhez a konkrét tárgyak, applikációk, 

infokommunikációs eszközök, modellek bevonása szükséges; 

− hozzáférhetőség biztosítása: itt egyrészt a fizikai akadályok leküzdése fontos, látja-e, hallja-e 

minden gyermek a pedagógust, a demonstrációt, hozzáfér-e a különböző 

szemléltetőeszközökhöz (van-e belőlük elég). Az ún. nyitott polcok, sarkok, illetve az ezeken 

elhelyezett, a tanulás aktuális tematikájához illeszkedő könyvek, eszközök, modellek szintén 

növelik a hozzáférhetőséget. Ugyanilyen jelentőségű a tananyagokhoz való hozzáférhetőség 

is. Minden tanuló számára hozzáférhető-e az órán feldolgozandó szöveg, vagy van-e olyan 

tanuló, akinek a számára nagyobb méretű, illetve adaptált szövegverzióra van szükség, mely 

akár hosszúságában, akár a fogalomhasználatában eltér az eredetileg használttól. 
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4.2.1. Magyar nyelv és irodalom 

A grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén 

kiemelten fontos. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése szükséges a 

dekódolás tanítása előtt. Az olvasás, írás kognitív bázisképességeinek megalapozása elengedhetetlen 

előfeltétele az olvasástanulás megkezdésének. A szódekódolás tanítása, a betű-hang asszociációk 

kialakítása kellő módszertani tudatossággal és a gyermek haladásához igazított idői ütemezéssel 

történjen! 

A grafomotoros ügyetlenség gyakran okoz technikai értelemben nehézséget az írástanulás során, a 

lassú írástempó mellett a nehezen olvasható vagy olvashatatlan íráskép is jellemző lehet. Éppen ezért 

lényeges, hogy a késleltetett, elnyújtott írástanítást grafomotoros alapozás előzze meg, a 

finommotoros tevékenységek számtalan lehetőségét kiaknázva. Az íráskép zavarában érintett 

gyermekeknél a szépírás, külalak és füzetvezetés értékelése a rendezettségre való törekvés és a 

gyermek képességeinek, önmagához mért haladásának figyelembevételével történjen! Hasonlóképp 

az olvasás és szövegértés értékelésekor is az önmagához mért fejlődést figyelembe vevő fejlesztő 

értékelés kerüljön előtérbe! Szükség lehet egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli 

felmentésére, illetve a kézírás helyett számítógép használatának engedélyezésére (pl. házi feladatok, 

beadandók nyomtatott vagy elektronikus formában való leadására), folyóírás helyett nyomtatott 

betűvel való írás jóváhagyására. 

Az olvasás gördülékenységének, fluenciájának elősegítése szükséges változatos szövegek páros, közös, 

paralel, ill. váltott hangos olvasásával. 

A tanulási zavarral és figyelemzavarral küzdő tanulóknál szükséges lehet a szöveg adaptálása (nagyobb, 

eltérő színű betűk, a szöveg egyszerűsített, rövidített verziójának elkészítése). A szövegértés fejlesztése 

elősegíti a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való tovább dolgozást, 

tovább gondolkodást. 

Amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv különböző 

szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató oktatás. Érdemes a 

mindennapi élettel összefüggő, a tanuló személyes élményeihez és érdeklődéséhez kapcsolódó 

szövegeket alkalmazni. 

A nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, grammatika, 

mondat, bekezdés, szöveg) hangsúlyos. A mentális lexikon és az ahhoz történő hozzáférés, a 

fogalomalkotás folyamatos fejlesztése kiemelt feladat. 

4.2.2. Matematika 

A matematika területén az érintett tanulók heterogenitása miatt nagy egyéni eltérésekre 

számíthatunk. Egyes egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló esetén pont ezen a területen 

jelentkezik a gyermek kiemelkedő képessége, tehetsége, miközben súlyos olvasási zavarral küzd. Más 

esetben a matematikai képességek érintettsége olyannyira jelentős, hogy szükséges lehet a tantárgy 

vagy az aritmetikai tantárgyrész alóli felmentés vagy segédeszköz-használat, pl. számológép 

biztosítása, szorzó- és bennfoglaló tábla, korong, rehabilitációs foglalkozásokon használt eszközök, 

számológép (esetenként nagyobb kialakítású négyzethálós füzet) használata (szükség esetén más 
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tanórákon is, pl. fizika, kémia, történelem, természettudomány). Ajánlott lehet ezeken a tanórákon – 

a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazodva – a képletek, esetleg definíciók számonkérése (pl. a megfelelő 

nyelvi, emlékezeti kompetenciákra támaszkodva), illetve szükség esetén bizonyos tantárgyrészek 

értékelése alóli mentesítés biztosítása. 

Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben 

nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális absztrakciónak a 

fejletlensége. A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- és 

műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén 

stb.) különös figyelmet kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók 

maximális együttműködésére, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az analóg 

cselekedtetésre, mindvégig verbális megerősítéssel kísérve. Rendkívül fontos az analóg, bevéső, 

ismétlő-rendszerező gyakorlás végzése is. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél 

tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségére, a téri tájékozódás zavarára, ill. geometriai 

szerkesztéseknél, koordinátatengelyen való jelöléseknél a kivitelezési nehezítettségre (vizuomotoros 

koordináció, praxis zavara). A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális szemléltetéssel és 

tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti alkalmazásával is 

támogatható, ám elsősorban a metakogníció, a nyelvi kompetenciák és gondolkodás fejlesztésével 

valósulhat meg. 

Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az időbeli tájékozódás fejlesztésére és a szerialitásos feladatok 

gyakorlására. 

A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a szóbeli 

kifejezés erősítésének fontos eszköze, a szabályok, definíciók precíz elvárásának elkerülésével. 

A kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

4.2.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

Az olvasás és szövegértés nehézsége hátráltathatja a társadalmi folyamatok összefüggéseinek, 

mozgatórugóinak megértését. 

Az idővel kapcsolatos fogalmak, a történelmi időszemlélet kialakulása szintén nehézséget okozhat. A 

gyenge verbális emlékezet miatt problémát jelenthet egyes gyermekeknél az évszámok precíz 

bevésése, az idegen szavak (történelmi személyek, helynevek, fogalmak) pontos memorizálása. A 

vizuális segédeszközök alkalmazása és a kapcsolódó elvárások egyénre szabott csökkentése segítheti 

ezen nehézségek minimalizálását. A nyelvi érintettség miatt bizonyos absztrakt fogalmak megértése és 

használata is nehézséget jelenthet. Érdemes a tananyag-feldolgozás előtt fogalomlistát, ill. vázlatot 

adni a tanulóknak. A tanulás további támogatásához képek, az összefüggéseket szemléletesen ábrázoló 

gondolattérképek használata is kiemelt jelentőségű, magasabb szinten azok készítésének a 

megtanítása is célul tűzhető ki az önálló tanuláshoz. 

Külön figyelmet kell fordítani a térképhasználat tanítására és gyakoroltatására, mivel a tanulók ezen 

csoportjának sok esetben nagy kihívást jelent az absztrakt ábrákon való tájékozódás. Ide tartozik a 

grafikonok, táblázatok, diagramok értelmezése is, melyek a történelmi, társadalomismereti tananyag 

szerves részét képezik, és elemzésük a tantárgyi követelményrendszerhez tartozik. 

Fontos a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, a 

dramatizálás, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalathoz köthető 
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társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A 

tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, 

esetleges feladatát, képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében 

véleményének megfogalmazására és az önképviseletre! 

4.2.4. Erkölcs és etika 

Csakúgy, mint a Történelem és állampolgári ismeretek tanulási terület esetében, a szövegértési és 

figyelmi nehézségek hátráltathatják az összefüggések megértését, a tanulságok generalizálását. 

Figyelmet kell fordítani a tanuló szükségleteihez igazodó szövegmennyiségre, tagolásra, a 

magyarázatok részletezettségére, a megértés ellenőrzésére. A tanulási terület témái közül az 

önszabályozás, a társas-emocionális szabályok, az etikai normák, a másság elfogadása, a tolerancia, a 

pozitív diszkrimináció, a jogérvényesítés és általában a speciális szükségletekhez, fogyatékosságokhoz 

kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos az érintett tanulók szempontjából, egyrészt ezek mind 

támogatják azokat a fejlesztési nevelési célokat, amik az egyéni fejlesztési tervben is hangsúlyos, 

másrészt az aktuális és későbbi életvezetés szempontjából a mindennapi életben is azonnal hasznosuló 

tudástartalmakat jelentnek minden osztályfokon. 

4.2.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, 

kémia, fizika és földrajz 

A természettudományok gyakran az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók erősségei közé 

tartoznak, ez a terület különösen az ADHD-ban érintett gyerekek esetében a kíváncsiság, kreativitás és 

alkotó fantázia kiteljesedésének terepe lehet. A tanuló érdeklődése és figyelme könnyebben 

felkelthető és fenntartható, motoros aktivitása kevésbé kifejezett, amikor számára is motiváló 

tartalmak kerülnek átadásra. A Természettudományok tanulási terület a témák gazdagsága és 

sokszínűsége okán támogathatja a kiemelt fejlesztési célok megvalósítását. 

Mindemellett külön figyelmet kell fordítani a szakszavak bevésésére, a térképen való tájékozódás 

gyakorlására, az összefüggések logikájának megértetésére. A kémia és fizika tantárgyak során 

elsősorban a szöveges, illetve számításos feladatok során szorulhatnak külön megsegítésre a számolási 

és/vagy olvasási zavarral küzdő tanulók, valamint a kísérletek, mérések kiemelt figyelemkoncentrációt 

és pontosságot igényelnek, a szerialitás (sorrendiség) figyelembevételével, ami szintén nehezített 

feladat lehet. 

4.2.6. Idegen nyelv 

Fontos célkitűzés az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint 

nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, 

figyelembe véve az egyéb pszichés fejlődési zavar következtében érintett nyelvi funkciókat. A nyelvi 

zavar esetenként olyan súlyosságú, hogy szükségessé válhat a tanulót a tantárgy vagy tantárgyrész 

értékelése alól mentesíteni. Az élő idegen nyelv ismeretének jelentősége egyre erőteljesebb, így ezt a 

lehetőséget alapos mérlegelés, szakmai megfontolás után ajánlott biztosítani. 

Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. A 

tudásátadás során szükséges a figyelemfenntartás, a feladatszervezés és a motiváció felkeltésének 

vizuális támogatása, a párhuzamosan több csatornán történő szemléltetés. Javasolt a memoriterek 

kisebb részletekben valók kérdezése szóbeli beszámolók során. 
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Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő tanulók esetében főleg a szóbeli 

kommunikáció magabiztos alkalmazásának elsajátítása a cél. Ennek során sok esetben méltányosan, 

az egyéni fejlődési lehetőségeket figyelembe véve kell megítélnünk a kiejtési és nyelvhelyességi 

kérdéseket; elsősorban a beszédbátorság elérése lehet a célunk. Az írásbeli kommunikáció használatát, 

a differenciált fejlesztés mellett, az IKT-alapú olvasó- és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 

4.2.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 

A Művészetek tanulási területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus 

és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

Bizonyos tanulók a művészetek terén kimagasló képességgel bírnak. Ezekben az esetekben nagyon 

fontos a tehetség kibontakozásának támogatása. Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek a 

szabadidő hasznos eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az 

önkifejezésben. Más gyermekeknél a grafomotoros ügyetlenség nehezítheti a kreatív alkotás 

kifejeződését. 

4.2.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása lehet a tanulók erőssége. A digitális kompetenciák 

elsajátítása és alkalmazása több szempontból is kiemelt szerepet játszhat az egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő tanulóknál. A digitális technológia nyújtotta lehetőségek egyfelől kiemelt jelentőséggel 

bírnak a tudásterületek, tananyagok egyéni szükségletekre, preferenciákra szabásában, 

adaptálásában. Másrészt a sokszor jól működő algoritmikus, komputációs gondolkodás fejlesztésének 

eszközei is. Az életpálya-építés, pályaorientáció szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy 

tanulásának. Fokozott jelentőséggel bír a hétköznapi életet, ismeretszerzést és -elsajátítást, valamint 

a tanulást könnyítő alkalmazások készségszintű használatának elsajátítása. 

4.2.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

javasolt a szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása, ill. azok elemeinek megvalósítása a 

tanórán, továbbá ajánlott a kiegészítő egészségügyi ellátáson belül gyógyúszás, valamint logopédiai 

ritmika alkalmazása is. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt a 

korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél. 

4.3. Az iskolai fejlesztés szakaszai (alapozó [első félév, óvoda–iskola átmenet], alsó tagozat, 

felső tagozat, középiskola) 

Az alapkészségek biztos kialakítása, a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges alapkompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása, valamint a tanulási 

motiváció felkeltése és fenntartása az egyéb pszichés fejlődést mutató tanulók esetében is kiemelt 

jelentőségű. 

A különbségek feltárása, az érési késést, fejlődésben való elmaradást mutató gyermekek 

képességeinek fejlesztése az alapkészségek kialakítása szempontjából is az alapozó nevelési szakasz 

kiemelt feladata. 
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Az első tanév első féléve minden köznevelési intézményben olyan előkészítő szakasz, amely 

tananyagában, módszereiben és értékelési formáiban eltér a későbbiektől. Ez az egyéb pszichés 

fejlődési zavar kategóriába eső tanulóknak kedvező, a Nat-ban javasoltak alkalmazása megfelelő. 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a Nat-ban rögzítettektől. A helyi 

tantervben indokolt lehet esetükben az 1. évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben 

az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a 

megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-

kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

4.4. Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény) 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a tanulási folyamat elején 

ismertek legyenek. Ehhez kell igazodniuk azoknak az alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak, 

amelyek az elvárás és a mért mutatók összhangja esetén a sikeres pedagógiai munka eszközei. Ennek 

értelmében a differenciált pedagógiai tervezés alapját a tanulási folyamat kezdetén ismert, a fenntartó 

által felkínált és/vagy az iskola pedagógiai programjában rögzített, diagnosztikus céllal történő 

értékelés  adja. A tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket, ellenőrző méréseket minden 

esetben a tanulást támogató, fejlesztő-segítő értékelésnek és visszajelzésnek kell követnie. Ezeknek az 

eszközöknek a kiegészítése a tanulói önértékeléssel, a társértékeléssel és a csoportos értékelési 

formákkal lehetővé teszi, hogy az értékelés a tanuló számára örömteli, élvezetes eseménnyé váljon, 

fejlesztve ezzel a reflektivitást és az érzelmi, szociális intelligenciát, valamint a pozitív énkép és 

önbecsülés fejlődését. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába került tanuló a megyei szintű pedagógiai szakszolgálat 

szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján indokolt esetben adott tantárgy(ak), 

tantárgyrész(ek) értékelése és minősítése alól mentességben részesülhet, továbbá többlet felkészülési 

idő, segédeszköz-használat biztosítható számára. 

A szummatív értékelés helyett fejlesztő és diagnosztizáló mérés és fejlesztő szöveges értékelés 

bevezetése indokolt. 

5. Állapotmegismerés – szakértői vélemény 

Az állapotmegismerés fogalom gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai tevékenységre utal. Átfogó – bio-

pszicho-szociális – szemléletet képvisel, melynek keretében korszerű tesztekkel és vizsgáló eljárásokkal 

történik meg a keresztmetszeti kép és az élettörténet feltérképezése, a diagnózis megállapítása és a 

támogatási, fejlesztési terv elkészítését megalapozó javaslat kialakítása. A specifikus tanulási zavar, 

valamint a figyelem- és magatartásszabályozás zavarának megállapítása sokrétű, 

differenciáldiagnosztikai irányultságú állapotfeltárást igényel, melynek során a komorbiditások/társuló 

zavarok, fogyatékosságok megállapítását is szem előtt kell tartani. Az ADHD és a 

magatartásszabályozás zavarai alá tartozó diagnózisok megállapítása pszichiátriai szakorvosi 

kompetencia, melyet a szakértői vizsgálat felhasznál az SNI státusz megállapításához vagy kizárásához. 

A szakértői vélemények akkor tudnak valódi segítséget, támpontot nyújtani a pedagógusoknak, ha 

elkészítésük és értelmezésük valódi teammunkán alapul. 

6. Habilitáció/rehabilitáció 
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Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett 

gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. 

szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben 

zajlik. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro-, ill. makrotervezés) 

tájékoztatást kell kapniuk az osztálymunkában részt vevő pedagógusoknak, szaktanároknak, különös 

tekintettel a gyermek osztályfőnökére. Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulása 

időszakosan, az ütemezési fázis befejezését követően ellenőrzésre kerül a további célkitűzések 

megtervezését megelőzően, melyről a pedagógusnak szintén tájékoztatást kell kapnia. A 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével 

szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a tehetségük 

kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációnak 

is kiemelt feladata a tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás mellett. 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban az egyéb pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 

kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, 

kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába. Ennek 

érdekében a diagnózisalkotás fontos része a gyermekpszichiátriai vizsgálat (ADHD és 

magatartásszabályozási zavar esetén), szükség esetén kiegészítésként gyermekneurológiai, fül-orr-

gégészeti, valamint gyermekszemészeti vizsgálat, továbbá az ezekhez kapcsolódó beavatkozások és 

rendszeres kontroll. 

 

 

AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK 

IRÁNYELVEI 

1. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok (a szövegben az autizmus kifejezés mindig a teljes spektrumra utal) az 

idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb 

biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy 

tovább – kezeletlenül maradt fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák fejlesztő célú ellátása a 

gyermek növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik 

a felnőttkorba, így sosem túl késő elkezdeni a fejlesztést. 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas 

viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az 

autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 

készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd szintjéhez 

képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és -kivitelezés 

képességének minőségi sérülése, valamint az egyenetlen képességprofil. 

Autizmus spektrumzavar minden értelmi szinten előfordul, jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) 

intelligencia mellett éppúgy, mint intellektuális képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) együtt 
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járva. A fejlődési zavar átlagos vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, 

áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, 

ezért sérülésspecifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A 

központi probléma azonban nem a nyelv hiánya vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, 

kölcsönös kommunikáció sérülése. A nyelvhasználat színvonalától függetlenül az alapvető problémák 

közé tartozik, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, jelentőségének megértése, 

vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján 

befolyásolni lehet. Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához 

szükséges képességek hiánya jellemzően egész életen át megmarad, de a speciális intenzív terápiás és 

pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta 

elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek a jól kompenzált állapotokban csaknem eltűnhetnek 

vagy változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új 

helyzetben, váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek 

változatossága mellett a tanulók autizmusának lehetséges súlyossága széles skálán szóródik. Az időben 

megkezdett sérülésspecifikus fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat az állapot pozitív kimenetéhez. 

1.1. A halmozottan sérült autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, 

taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják. 

Gyakori társuló állapotok: 

a) intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) mint a leggyakoribb társuló fejlődési 

zavar; 

b) beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság; 

c) ADHD (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar); 

d) epilepszia; 

e) alvási és étkezési nehézségek, zavarok; 

f) egyes pszichiátriai zavarok (pl. szorongás, depresszió); 

g) viselkedésproblémák (pl. agresszió, önbántalmazás, súlyos passzivitás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló 

autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni kombinációjához 

kell hangolni a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmusspecifikus pedagógiai módszereket. 

1.2. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a tanítási módszerek és tervezés 

módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai: 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az 

információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. 
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b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi, csak 

direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége vagy hiánya. 

Sokszor nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még az életkornak megfelelő beszédprodukció mellett is, amit 

nehezítenek a beszéd érzelmi, társas aspektusaival kapcsolatos megértési nehézségek, mint pl. 

a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának 

eltérései, elmaradása. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek (pl. kiváló mechanikus 

emlékezet, matematikai vagy zenei képesség), jelentős elmaradás az önellátásban, 

szakadékszerű különbség a mechanikus és a személyes memória között. 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. a gyermek saját tudásával, az ismeret forrásával, 

módjával, a szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

h) A társas környezetben, felnőttekhez és gyermekekhez való szokatlan kapcsolódás, mely 

megnyilvánulhat a teljes visszahúzódástól, passzivitástól az erőteljes, túlzó ragaszkodásig, 

aktív, de bizarr kezdeményezésekig, vagy megnyilvánulhat az egysíkú, formális 

kapcsolatteremtésben. 

1.2.1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet a tanulás támogatása során 

a) Az egyénre szabott vizuális információ általában jól értelmezhető. 

b) Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

c) Jó mechanikus memória. 

d) Megfelelő környezetben, a gyermek érdeklődésének megfelelő témákban kiemelkedő 

koncentráció, kitartás, precizitás. 

e) Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges 

számtan, földrajz, zene – jó vagy akár kiemelkedő teljesítmény. 

1.2.2. Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanulás 

támogatása során 

a) Túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, látás, szaglás, 

tapintás, ízlelés terén, vagy bármely érzékszervi modalitásban). 

b) A figyelem felkeltésével, irányíthatóságával, fenntarthatóságával és váltásával kapcsolatos 

gyakori nehézségek. 

c) Az utánzási képesség hiányosságai. 

d) Ingerfeldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

e) Tér-idő értelmezés gyengesége, esetleg hiánya. 

f) Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 
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g) Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

h) A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

i) Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

j) Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél). 

k) Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új 

körülmények közötti alkalmazás során. 

l) A feladat céljának nem értése, a reális jövőre irányultság hiánya. 

m) A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

n) Humor, irónia, metafora, képes beszéd félreértése, nem értése. 

o) A valóság téves értelmezése, felfogása. 

p) Realitás és fantázia összetévesztése. 

q) A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, 

többrészes utasítások esetén. 

r) Szó szerinti értelmezés. 

s) Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége. 

t) Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, egyes esetekben szociálisan a 

helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

u) Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

v) Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

2. 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 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. 
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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. 

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. 

3. 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. 
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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. 

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). 

4. Tanulási környezet 

4.1. 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); 

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: 
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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 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. 

4.2. 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. 
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4.3. 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. 

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. 

5. 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 értelmi 

fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. 
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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. 

6. A kulcskompetenciák fejlesztése 

6.0. 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. 

6.1. 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 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 
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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. 

6.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az 

információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a 

kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének sérülése. Minden autisztikus 

gyermeknél – függetlenül verbális képességeik színvonalától – elsődleges cél az egyén 

képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükség 

lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek fejlődése és 

a nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat 

a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak 

vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi 

kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. Különösen nehezített az élő nyelv és szociális 

közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége 

egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek 

nagyfokú változatossága miatt. 

6.3. A digitális kompetenciák 

Az IKT-eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésére, a 

kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás 

szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést e terület 

iránt. 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 

kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében egyaránt, 

sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett tanulók esetében 

azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek azzal 

kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és az internet használata során. Szociális-

kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az IKT interaktív használattal 

összefüggő veszélyeinek felismerése, elkerülése, valamint a rendelkezésre álló információk közötti 

kritikus válogatás. 

6.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A kvantitatív és kvalitatív adatok összegyűjtése, rendszerezése, az információk különböző logikai 

eljárásokkal történő átalakítása, értelmezése és elemzése az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók 

erőssége lehet. Nehézséget jelenthet ugyanakkor az adatok értelmezése, a rugalmas 

problémamegoldás és az információk alkalmazása a mindennapi életben. 

6.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
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A személyes és társas kompetenciák explicit tanítása az autizmusspecifikus fejlesztés kulcsterülete. A 

sikerélményeket biztosító, a tanuló érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet 

kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában. 

Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját 

viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, a szociális normáknak a direkt tanítása, mivel azok intuitív 

megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. Elsődleges az érzelmi biztonság 

megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt 

járó szorongás megelőzése, oldása. 

A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása szintén 

prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 

A saját testtel, szexualitással, nemiséggel és emberi kapcsolatokkal összefüggő ismeretek, viselkedési 

normák direkt tanítása ugyancsak prioritást kell hogy élvezzen, mivel a szociális megértés sérülése e 

területet speciálisan nehézzé teszi. 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés 

szabályainak direkt tanítása, ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint 

az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában 

nehézséget jelent. 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök teljes körű 

elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrumzavarok lényegi 

jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek, 

együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást. 

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

A Nat által meghatározott ismeret, készség és attitűd az egyéni képességektől függően sajátítható el. 

A művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmusspecifikus egyéni fejlesztést. A művészeti 

tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak. Az autizmus 

spektrumzavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz- vagy egyéb művészi 

tehetséggel bíró gyermekek. 

6.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, naiv 

tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, készség célzott, 

egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szükséges képességek többsége (pl. tervezés, 

szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók 

esetében sérült, illetve hiányozhat. 

A Nat által meghatározott ismeretek, képességek, attitűdök az egyéni képességektől függően 

sajátíthatók el. A képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek 

mutatkoznak az autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén 

erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének meghatározása prioritást kap. 

7. Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
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7.1. Magyar nyelv és irodalom 

A tanulási területen a kommunikációs kompetencia valamennyi évfolyamon támogatást kap. 

Egyes alsó tagozatos gyermekek nehezen tanulnak meg olvasni az autizmusban gyakori észlelési, 

érzékelési, figyelemmel és gondolkodási műveletekkel kapcsolatos problémák miatt. Az értő olvasás 

kialakulását nehezítheti az olvasottak szó szerinti értelmezése. 

Sok gyermek számára érthetetlen és értelmetlen az önálló jelentéssel nem bíró betűk és szótagok 

olvasása és hangoztatása, számukra előnyt jelent a globális előprogramot tartalmazó olvasástanítási 

módszer alkalmazása. Az olvasás tanulása-tanítása során fontos a mindennapi élettel összefüggő, a 

tanuló személyes élményeihez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

Típusos nehézség a hallott és olvasott szövegek lassabb feldolgozása, a szövegértés gyengesége az 

adott életkori csoportban elvárthoz képest, különösen abban az esetben, ha a szöveg mások érzelmi 

és kognitív perspektívájának felvételét, gyors, rugalmas szempontváltást igényel, vagy elvont, szociális 

megértést tartalmazó fogalmakat tartalmaz. 

Az írás okozhat technikai értelemben vett nehézséget, e mellett a nyelvi-kommunikációs problémák is 

tükröződnek az írott nyelv alkalmazásakor. 

Sok autizmussal élő tanuló ír túlságosan lassan, jellemző lehet a grafomotoros ügyetlenség. 

A tantárgyak, tananyagok elsajátításával kapcsolatos erősségek és nehézségek egyénenként nagyon 

eltérők, ezért a módosításokat, illetve az elvárásokat minden esetben egyénre kell szabni. Szükség 

lehet egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli felmentésre, illetve a kézírás helyett 

számítógép használatának engedélyezésére, folyóírás helyett a nyomtatott nagybetűvel való írás 

jóváhagyására.  

7.2. Matematika 

A matematika területén az autizmus spektrum változatossága miatt igen nagy egyéni eltérésekre 

számíthatunk. Egyes autizmussal élő tanulók kiemelkedő tehetséget mutathatnak, míg mások súlyos 

nehézségekkel küzdenek. 

Típusos nehézségek a matematikatanulás területén: a tanultak mindennapi élethelyzetekben való 

rugalmas alkalmazása, a megszerzett ismeretek mozgósítása, kombinálása, kreatív alkalmazása új 

feladatoknál. A szöveges feladatok megoldása különösen nehéz lehet a jellegzetes szövegértési 

problémák miatt. 

Kiemelt jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az ismeretek 

önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása. Különös 

hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 

Egyéni mérlegelést követően szükség lehet az egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli 

felmentésre. A geometria tananyagrészeknél a szerkesztési feladatok a grafomotoros gyengeség miatt 

extrém nehézséget jelenthetnek, ezért egyénenként megfontolandó e téren az értékelés, minősítés 

alóli felmentés. 

7.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 
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A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során az erősségek közé tartozhat a tények, adatok 

precíz elsajátítása. Nehézséget okozhat ugyanakkor a társadalmi folyamatok összefüggéseinek, 

mozgatórugóinak önálló felfedezése, a lényegkiemelés, a történelmi személyiségek indítékainak 

intuitív megértése, többszempontú elemzése. Az idővel kapcsolatos fogalmak alkalmazása, a 

történelmi időszemlélet kialakulása szintén nehézséget okozhat. Az időbeliséget és más absztrakt, 

társas megértést kívánó fogalmak megértését segítő vizuális segédeszközök alkalmazása és a 

kapcsolódó elvárások egyénre szabott csökkentése szükséges. 

7.4. Erkölcs és etika 

Az erkölcstan tanulása az autizmusban a társas megértés minőségi sérülése miatt kifejezetten 

nehezített. Számolni kell a társas együttműködés szabályainak merev, rugalmatlan értelmezésével és 

a különböző nézőpontok megértésének nehézségével. Alapvető cél az énkép és önismeret fejlesztése, 

saját és mások érzelmeinek, nézőpontjának felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek 

kifejezésének tanítása. Az érintett tanulók esetében a társadalmi együttélés szabályait explicit módon 

szükséges tanítani. 

7.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, 

kémia, fizika és földrajz 

A természettudományos ismeretek elsajátítása a tanulók erősségei közé tartozhat, ugyanakkor 

többlettámogatást igényelhet az ismeretek gyakorlati alkalmazása. Az autizmussal élő tanulók sajátos 

ismeretszerzési és gondolkodási nehézségei miatt általában nem számíthatunk a tanulók előzetes 

megfigyeléseire, élményeire, ezért a tanulás-tanítás folyamatában és módszertanában a közvetlen, 

konkrét példákon, élményanyagon keresztüli tapasztalásra kell helyezni a hangsúlyt, valamint 

törekedni kell arra, hogy a tanuló olyan kontextusokban szerezzen ismereteket és tapasztalatokat, ahol 

azokat később használni fogja. 

7.6. Idegen nyelv 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció esetében 

tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó 

használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése, 

annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy 

hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, 

hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek lehetnek 

elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén mutatkozhatnak. 

Amennyiben az anyanyelvi kommunikáció területén markáns nehézségek jelentkeznek, felmerül a 

tantárgy vagy egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés szükségessége. 

7.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 

Egyes esetekben az autizmus spektrumán érintett tanulók kiemelkedő tehetséget mutatnak a 

művészetekben. A tehetség többek között megnyilvánulhat kiváló zenei hallásban, a zenei művek 

interpretálásában, a vizuális alkotás bármely formájában. Ezekben az esetekben nagyon fontos a 
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tehetség kibontakozásának támogatása, illetve az adott területen meglévő érdeklődés és motiváció 

kiaknázása a társas kommunikáció fejlesztésében. Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek 

a szabadidő hasznos eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az 

önkifejezésben. 

A művészeti nevelés területén ugyanakkor számolnunk kell az autizmussal gyakran együtt járó típusos 

nehézségekkel is: azon gyermekek, fiatalok számára, akik túlérzékenyek a hallási modalitásban, 

kifejezetten stresszes lehet az ének-zene órákon való részvétel. 

A grafomotoros ügyetlenség, a nyitott, kreativitást és önálló döntéseket igénylő feladatok 

megoldásának nehézsége, valamint az absztrakt szimbólumokkal kapcsolatos nehézségek 

akadályozhatják a részvételt a vizuális alkotásban. Szintén nehézséget okozhat egyeseknél az 

idegenkedés bizonyos anyagok, eszközök megérintésétől, az azokkal való manipuláció elutasítása. 

A művészeti nevelés során is igen fontos az egyéni képességeknek és szükségleteknek megfelelő 

differenciálás, a részvételre való biztatás, a sikerélmény biztosítása. 

7.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása a tanulók erőssége lehet. Többletfigyelmet és az 

elvárások egyénre szabott csökkentését a társakkal való közös feladatmegoldásban, illetve a tanultak 

rugalmas, mindennapi alkalmazásában igényelnek a tanulók. A digitális kompetenciák elsajátítása és 

alkalmazása több szempontból is kiemelt szerepet kap az autizmus területén: a tantárgyi tartalmak 

elsajátítása digitális tananyagok beépítésével támogatandó, kiküszöbölve ezzel a társas helyzetekben 

rejlő nehézségeket. Az egyénre szabott autizmusspecifikus támogatások IKT-eszközökön lehetnek 

hozzáférhetők (pl. augmentatív-alternatív kommunikáció, a tevékenységszervezést és az adaptív 

viselkedést támogató vizuális algoritmusok). A társas és kommunikációs nehézségek leküzdésében 

szintén hasznosak a digitális technológia nyújtotta lehetőségek. A munkavállalás és az önálló életvitel 

megalapozása szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának. Ugyanakkor az 

autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fokozottan veszélyeztetettek lehetnek: 

tevékenységrepertoárjuk és kapcsolataik beszűkülhetnek a túlzott eszközhasználat következtében. 

Társas naivitásuk megnehezíti az életkornak megfelelő felelős, biztonságos internethasználat 

kialakulását. 

A technika és tervezés a kreativitásra és problémamegoldó gondolkodásra épít, melyek az autizmusban 

a típusos gyengeségek területei. Ugyanakkor a tantárgy előnye, hogy a komplex gyakorlati problémák 

megoldását cselekvés általi tanulás útján tapasztalhatják meg a tanulók, ami igen előnyös az autizmus 

spektrumzavarral küzdők számára. A tantárgy tartalmának elsajátítása és alkalmazása a felnőttkori 

önállóság szempontjából kiemelten fontos. Valamennyi évfolyamon és kerettantervi típusnál fontos, 

hogy a tanulók vizuális segítséget kapjanak a feladatok önálló, sikeres kivitelezése érdekében. 

7.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 

A testnevelés és egészségfejlesztés kiemelt szerepet játszik az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

fejlődése szempontjából. A rendszeres mozgás segít a stressz csökkentésében, a nagy- és 

finommozgások, a mozgáskoordináció fejlődésében, a testi tudatosság fejlődésében, az 

egészségmegőrzésben. A sportban elért teljesítmények, eredmények pozitív hatással vannak a tanuló 

önértékelésére, önbecsülésére. Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek mozgásfejlődése a 

tipikusan fejlődő kortársakéhoz képest jelentős elmaradást mutathat, ezért a teljesítménnyel 
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kapcsolatos elvárásokat egyénre kell szabni. Jellemző az adott életkorban elvártnál gyengébb 

mozgáskoordinációs képesség. A testnevelésórákon való részvételt nehezíthetik a szenzoros ingerekre 

adott szokatlan válaszok (pl. tornateremben, uszodában a zajok, fények, szagok lehetnek az egyén 

számára extrém módon túlterhelők). A társas megértéssel kapcsolatos típusos nehézségek 

nehezíthetik a csapatsportokban való részvételt. A testnevelésórákon való sikeres részvétel 

biztosításában nagy szerepe van az egyénre szabott vizuális segítségnek (pl. vizuális időmérő, az 

aktivitások sorrendjét és mennyiségét jelző algoritmusok). 

8. Az iskolai fejlesztés szakaszai 

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

8.1.1. 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. 

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 
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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. 

8.1.2. 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, 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. 

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

8.2.1. 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. 

h) A képességeket meghaladó feladatok kerülése, sikerélmény biztosítása. 

 

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

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

8.3.1. 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). 

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. 
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8.3.2. 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. 

9. 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. 

9.1. 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. 

9.2. Fejlesztendő területek 

9.2.1. 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. 
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9.2.2. 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. 

9.2.3. 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). 

10. 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. 

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. 
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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. 

11. Állapotmegismerés – szakértői vélemény 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló iskolai ellátásának, habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztésének alapja a szakértői vélemény. 

A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat célját, előzményeit, a diagnózist/diagnózisokat és a 

komplex szakértői vizsgálat eredményeit, megállapításait. 

A szakértői véleményeken szereplő, az autizmus spektrumába tartozó diagnózisok a következők 

lehetnek: pervazív fejlődési zavar, gyermekkori autizmus, Asperger-szindróma, egyéb pervazív 

fejlődési zavar, másként nem meghatározott pervazív fejlődési zavar. 

A szakértői vélemény javaslatot tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a tanuló együttnevelés vagy 

különnevelés keretében folytassa-e a tanulmányokat, valamint hogy tankötelezettségét iskolába 

járással vagy magántanulói jogviszony keretében teljesítse-e. 

A szakértői vélemény kitér a szakemberszükségletre, a rehabilitációra vonatkozó időkeretre, valamint 

az egyéni mentesítésekre. 

A szakértői vélemény tartalmazza továbbá a rehabilitációs javaslatot, mely általában a fejlesztés fő 

irányait, területeit jelöli ki hosszabb távra. Ezeket az irányokat a tanulót ellátó szakembereknek a 

részletes pedagógiai felmérést követően konkrét célokra kell bontaniuk. 

Az egyéni fejlesztési tervet megalapozó legfontosabb felmérések autizmus spektrumzavar esetében a 

következők: intellektuális képességek felmérése, a kommunikáció, a nyelvi és beszédkészségek 

felmérése, az adaptív funkciók felmérése, az egészségi állapot felmérése. 
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A szakértői véleményben meghatározott átfogó célokhoz, fejlesztendő területekhez a következő 

részterületek informális felmérése alapján tűzhetők ki konkrét, mérhető, operacionalizált célok: 

− a motiváció lehetőségei, 

− a szimbólumértés szintje, 

− szenzoros reakciók, 

− kommunikációértés és -használat, kommunikációs funkciók, 

− szociális készségek, 

− kognitív készségek, 

− mozgás: finommotoros és nagymotoros készségek, 

− szabadidős készségek (önálló és társas), 

− önkiszolgálás, önállóság és rugalmasság a mindennapokban. 

Az egyes részterületek felmérését a gyermek, tanuló ellátását végző intézményben a gyógypedagógus 

végzi, a szakvélemény ezekre általában nem tér ki. A szakvélemény szerinti ellátáshoz azonban szükség 

van a részletes pedagógiai felmérésre. 

12. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció céljai és feladatai az iskolai nevelés 

minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos 

formában valósíthatók meg. Módszertanilag az autizmusspecifikus módszerek és eszközök alkalmazása 

mellett kognitív viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása 

szükséges. Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 

viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú 

kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

− elemi szociális-kommunikációs készségek; 

− viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.); 

− figyelem, emlékezet, utánzás, problémamegoldó gondolkodás, énkép, önismeret; 

− érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása; 

− elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók; 

− önkiszolgálás, önellátás; 

− saját speciális segédeszközök mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata; 

− lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása; 

− szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása; 

− iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés 

szabályainak elsajátítása; 

− a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 

13. Együttműködés a családdal és más partnerekkel 

A családdal és más partnerekkel való szoros partneri együttműködés az autizmusspecifikus ellátás 

alapja. Fontos, hogy a családtagok és az ellátásban részt vevő szakemberek kölcsönösen informálják 

egymást a tanuló fejlődésével kapcsolatban, és támogassák egymást a közös célok elérésében. A szülők 

és családtagok nélkülözhetetlen információkkal szolgálnak az autista tanuló egyedi fejlődéséről, 

motivációjáról, kommunikációs és tanulási stílusáról, ezért a sikeres szakmai munka elképzelhetetlen 

a család bevonása nélkül. A szakembereknek tudatában kell lenniük, hogy a családtagok tartós stresszt 
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élhetnek át, ezért különösen fontos irányukban az empatikus, támogató attitűd. Ideális esetben a 

tanuló fejlődésének támogatására team alakul, melyben helyet kap minden olyan családtag és 

szakember, aki szerepet játszik az egyéni fejlesztési célok elérésében, így természetesen tagja maga a 

tanuló is. A team lehetséges tagjai: a tanuló, a családtagok, a tanuló pedagógusai, utazó 

gyógypedagógus, utazó konduktor, (gyógy)pedagógiai asszisztens, az előző vagy következő ellátó 

intézmény szakemberei, gyermekpszichiáter, pszichológus, esetenként szociális szakember. A szoros 

együttműködés a felső tagozatban és a középiskola évei alatt is szükséges, többek között azért, mert 

az autista tanulók gyakran kevéssé osztják meg környezetükkel élményeiket, tapasztalataikat, 

problémáikat. A szülők, családtagok számára kiemelkedően fontos, hogy folyamatosan információkat 

kapjanak a tanuló fejlődéséről, teljesítményéről. Kívánatos, hogy a szakemberek kiemeljék a pozitív 

eredményeket az esetleg eltérő viselkedések és teljesítmények mellett, és segítsenek a reális jövőkép 

kialakításában. Az összehangolt nevelési célok, a következetes elvárások, a tanuló viselkedésének és 

teljesítményének közös értékelése nagymértékben hozzájárul a felnőttkorra való sikeres 

felkészüléshez. 
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A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 

1. A beszédfogyatékos tanuló 

A törvényi szabályozás dokumentumaiban szereplő beszédfogyatékosság sajátos nevelési igény (a 

továbbiakban: SNI) kategória elnevezés az érintett populációba tartozó gyermekek körének csak egy 

részét nevezi meg explicit módon. A jelenlegi elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, miközben a 

szintén e kategóriába tartozó nyelvi zavarok a társadalmi részvétel szempontjából általában nagyobb 

hátrányt jelentenek. A magyar és nemzetközi szakirodalmi konszenzus alapján: Beszédfogyatékosok 

csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv receptív folyamatainak 

(beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy expresszív folyamatainak (beszéd és nyelvi 

kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar 

különböző klinikai képekben jelenik meg, és életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális 

kommunikáció súlyos zavara, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős 

eltérése miatt az ilyen tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott.  

A fenti ernyődefiníció jogi és szakmai szempontból is kiegyenlített, a részvétel elvét érvényesíti. Jól 

mutatja az iskoláskorban a beszéd- és nyelvi zavarokra épülő verbális tanulási zavarokkal való 

természetes összefüggést, annak ellenére, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a verbális 

tanulási zavarok nem a beszédfogyatékos, hanem az egyéb pszichés fejlődési zavar gyűjtőkategóriájába 

tartoznak. Jelen irányelv a továbbiakban is a törvényi elnevezés megtartása mellett, de markánsan 

különböző tünetegyüttesekként mutatja be a beszéd- és nyelvi zavarokat, melléjük rendelve a 

különböző specifikus ellátási szükségleteket. 

A beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikus kategóriái az iskolába lépéskor és az iskoláskorban 

jellemzően az alábbiak: 

1.1. Beszédzavarok 

− Hangképzési zavarok 

− Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás) 

− Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

− Artikulációs zavarok (beszédhanghibák) 

− Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 

A beszéd atipikus fejlődésével küzdő gyermekek a feltűnő zavarjelenség miatt többnyire korán 

diagnosztizálásra kerülnek. Iskoláskorra általában letisztul, hogy átmeneti fejlődési nehézségről vagy 

súlyos fejlődési zavarról van szó. Az átmeneti nehézségeket a logopédiai alapellátás szakszolgálati 

keretben kezeli. A súlyos beszédzavart mutató óvodások/tanulók kapnak lehetőséget SNI-ellátásra. Ez 

biztosítható különnevelést vagy inkluzív nevelést megvalósító intézményben is. Ezen tanulók 

tanulásban való részvételét vagy iskolai teljesítményét jelentősen befolyásolhatja beszédfejlődési vagy 

szerzett beszédbeli akadályozottságuk. Ezek között elsősorban a szóbeli kommunikációt jelentősen 

akadályozó rezonanciazavarok, a beszédfolyamatossági zavarok és a beszédmozgászavarok emelhetők 

ki. A beszédkiejtés és a beszédmozgászavarok egyes típusainál a nyelvi kifejezés zavara is fennáll. A 

hangképzés (hangadás) zavarai szintén ritkán kapnak SNI besorolást, csak akkor, ha a hangszalagok 

hibás működése folytán a szóbeli beszéd kivitelezése súlyosan akadályozott. A beszédfejlődési zavar 

jellegétől függően társulhat hozzá specifikus tanulási zavar is (pl. rezonanciazavarok, 

beszédmozgászavarok), mely a következő alfejezet részletező leírásában minden esetben külön 

jelzésre kerül. 
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1.2. Auditív feldolgozási zavarok 

Az érintett tanulók a hallható jelek feldolgozásában mutatnak súlyos zavarokat, ez jellemzően a 

beszédfeldolgozásban, így a beszédértésben is komoly gondot okoz. Felderítésükre nem minden 

esetben kerül sor iskoláskorig, mivel az auditív információfeldolgozás zavara nem feltétlenül társul a 

kifejező beszéd zavarával, így a környezet számára kevésbé feltűnő az atipikus fejlődés. Jelentős 

számban csak a már kialakult tanulási zavar következtében, sokszor csak 2-3. osztályban kerülnek 

felismerésre az érintett tanulók beszédfeldolgozási zavarai. 

1.3. Nyelvi zavarok 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók mindannyian küzdenek a nyelvi kifejezőkészség különböző 

nyelvi szinteken megjelenő zavarával (expresszív nyelvi zavarok). Ez a beszéd- és nyelvi kifejezészavar 

érintheti a nyelv hangrendszerét, a beszédhangejtést, az aktívan használt szókincset, annak jelentését, 

a nyelvtani összefüggések kifejezését, a mondatalkotást, valamint a nyelvhasználatot (pragmatika). A 

nyelvi kifejezés zavara mellé társulhat a nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés különböző nyelvi szinteken 

és különböző súlyosságban megmutatkozó zavara (receptív nyelvi zavarok) is. 

A nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés zavarai a különböző nyelvi szinteket külön-külön és együtt is 

érinthetik, így pl. a nyelv hangzórendszerét (fonológia), a szókincsét (lexika), a nyelvtani szerkezeteket 

(morfológia, szintaktika), a nyelvi jelentést (szemantika) és a nyelv mindennapi helyzetekben való 

alkalmazását – pl. képes beszéd – (pragmatika). Leggyakrabban a szókincs és a grammatika feldolgozási 

zavarával találkozunk. A fonológiai zavara pedig jelentős szerepet játszik az írott nyelvi zavarok egy 

formájának, a fejlődési diszlexiának a kialakulásában. A nyelvi feldolgozás, megértés zavarai minden 

esetben gyengébb nyelvi kifejezési lehetőséget is jelentenek, így általában expresszív zavarral is 

társulnak (ez nem mindig jelenik meg külön a diagnózisokban). A feldolgozási és kifejezési zavar társult 

jelenléte minden esetben súlyosbítja a tüneti képet. A nyelvfejlődési zavar fent említett különböző 

formáit a következő diagnosztikus kategóriarendszer foglalja össze: 

− Expresszív nyelvi zavarok: 

- expresszív fonológiai zavar, 

- expresszív morfológiai zavar, 

- expresszív szintaktikai zavar, 

- expresszív szemantikai zavar, 

- expresszív pragmatikai zavar. 

− Receptív nyelvi zavarok: 

- receptív fonológiai zavar, 

- receptív morfológiai zavar, 

- receptív szintaktikai zavar, 

- receptív szemantikai zavar, 

- receptív pragmatikai zavar. 

Beszédfogyatékos SNI-besorolást csak azok a gyermekek/tanulók kaphatnak, akik elsődleges nyelvi 

zavarral küzdenek, vagyis expresszív és/vagy receptív nyelvfejlődési elmaradásuk hátterében sem 

intellektuális képességzavar, sem hallásfogyatékosság, sem autizmus spektrumzavar, sem 

mozgáskorlátozottság nem áll. Ugyanakkor az ide vonatkozó jogi szabályozással összhangban a fent 

felsorolt beszédfogyatékosságtól eltérő SNI kategóriák mögött álló fejlődési zavarok mindegyikében 



136 

 

 

fenn állhat a beszéd és/vagy a nyelvi fejlődés másodlagos zavara, melynek kezelése logopédiai 

kompetencia, ez a fejlesztés szakszolgálati keretben is történhet. 

2. A beszédfogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

A törvényben a beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül leírt zavarok mindegyike – még gondos 

fejlesztés ellenére is – végigkíséri a tanulók egész iskolai pályafutását, és természetükből adódóan más-

más területen, de markáns teljesítményhátrányt jelentenek. A továbbiakban a beszéd- és nyelvi 

zavarok jellemzőit – jóllehet mindkettőt a beszédfogyatékos SNI kategóriába soroljuk – külön-külön 

tárgyaljuk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a két csoport tüneti képének alapvető különbségeire és az 

ezek nyomán jelentkező eltérő ellátási szükségletekre. A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók a 

társult zavaroktól eltekintve szinte minden esetben jobb teljesítményt nyújtanak az írott nyelvhez 

kötődő feladatokban (pl. olvasás, szövegértés-szövegalkotás). Az írásbeli szövegalkotás és szövegértés 

kompetencia esetükben akár teljesen tipikus fejlődést is mutathat. Ugyanakkor a nyelvfejlődési 

zavarral küzdő tanulók a nyelvi megértés és/vagy kifejezés zavara miatt a szóbeli és az írásbeli nyelvi 

teljesítmények terén egyaránt akadályokkal küzdenek. A beszédzavarok esetében ritkán társul az 

alapproblémához specifikus tanulási zavar. A nyelvi zavarok másodlagos következménye iskoláskorban 

szinte minden esetben különböző súlyosságú specifikus tanulási zavar, más néven verbális tanulási 

zavar. A nyelvfejlődési zavar következtében kialakuló tanulási zavarok elsősorban az olvasás-írás 

tanulása során jelentkeznek, ezen belül a dekódolás (olvasástechnika) és a szövegértés is jelentősen 

eltérő fejlődést mutathat. Tágabb értelemben azonban a teljes szövegértés-szövegalkotás 

kompetenciát érintik. Vagyis minden verbális tanulási folyamatban jelentős teljesítményeltéréshez 

vezetnek (lásd egyéb pszichés fejlődési zavarok leírása), amit nem magyaráz a tanuló intelligenciája, 

egyéb, nem verbális kognitív képességei vagy szociokulturális helyzete. Így a tanulónak a tankönyvek 

leckéinek feldolgozásában éppen úgy akadálymentesítésre lesz szüksége, mint a kötelező olvasmányok 

vagy a szöveges példák esetében. A következményes viselkedési zavarokkal az írásbeli, illetve a szóbeli 

kommunikáció nehezítettségével arányosan mind a két csoportban találkozhatunk. Ezek megelőzése a 

nevelő-oktató munka és a habilitációs-rehabilitációs fejlesztő beavatkozások fontos feladata. A beszéd- 

és nyelvi zavarokhoz társuló fejlődési zavarok közül a figyelem- és aktivitászavarok, a szenzoros 

integrációs zavarok (leírását lásd Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei című fejezetben), a hallássérülés (lásd A hallási fogyatékos 

tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei) esetei fordulnak elő leggyakrabban. 

2.1. Beszédzavarok 

A súlyos beszédfejlődési vagy szerzett zavarokról összefoglalóan elmondható, hogy a tanuló a hangzó 

beszéddel való kommunikációra motivált, azonban beszédének gyenge érthetősége miatt a szóbeli 

kommunikáció sikertelen, vagy csak részben tudja beteljesíteni funkcióját. Ez az iskolai életben 

nehezíti: 

− az önálló szóbeli megnyilvánulásokat a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységekben; 

− a szóbeli kommunikációs helyzetek létrehozását és fenntartását; 

− a megfelelő társas kapcsolatok alakítását. 

A magyar iskolarendszer nagymértékben a verbális tanulási folyamatokra épít. Ezekben a 

beszédzavarral küzdő tanuló jelentős hátránnyal indul, ezért napi szinten szenved el kudarcot, 

frusztrációt. Az ilyen tapasztalatok sokasodásával egyenes arányban a lehetőségekhez képest kerülni 
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igyekszik a szóbeli megnyilvánulásokat. A megjelenő beszédfélelem (logofóbia), szorongás 

fokozódásával „ördögi körbe” kerül. Társas kapcsolataiban egyre visszahúzódóbbá válik. Egyre növekvő 

frusztrációja miatt különböző pszichés tünetek jelenhetnek meg: agresszió, bohóckodás vagy éppen 

apatikus viselkedés (mely kamaszkorban akár depresszióig fokozódhat). Így másodlagos viselkedési, 

magatartási zavarok keletkeznek, melyek gyökere a beszédzavar. Emellett maguk a kommunikációs 

partnerek is kerülik társaságát, mivel őket is frusztrálja, hogy nem értik a beszédet, vagy a természetes 

beszédtől idegen jelenségeket észlelnek. Az osztályban a beszédzavarral küzdő tanuló könnyen 

perifériára szorulhat, kapcsolatrendszere beszűkülhet. Ezek a tapasztalatok alacsony önértékeléssel 

párosulva a közösségben céltáblává, bűnbakká tehetik a gyenge kommunikációs és ezáltal gyenge 

érdekérvényesítési képességgel bíró tanulót. A nagy emocionális terhelés a tanuló kognitív energiáinak 

egy részét is felemésztheti, így következményes tanulási zavar is kialakulhat. Különösen olyan 

esetekben fordul ez elő, ahol a hangzó beszéd jelentős eltérése mellett a beszédértés nehézsége is 

tapasztalható (pl. rezonanciazavarok). 

 

Az egyes beszédfejlődési vagy szerzett zavarok speciális jellemzői: 

A hangképzési (fonációs) zavarok a zöngeképzés zavarait jelentik. A hangajkak (hangszalagok) 

működése zavart, túlságosan összepréselődnek, vagy nem érnek egymáshoz hangadáskor. Ettől 

függően a hangképzés túl feszes lesz vagy erőtlenné válik. A hang állandóan fátyolos, rekedt, a 

hangtartás és a levegőbeosztás nehéz, a hang terhelhetősége kicsi. A jelenséget másodlagos tünetek 

is kísérik. Feltűnő a nyakizomzat vagy az arcizmok hangadás közbeni túlfeszültsége, kidagadása, 

valamint a kapkodó levegővétel. Az erős izgalmi helyzet vagy a félelem, szorongás fokozza a tüneteket. 

Az ilyen tanuló általában fizikai és lelki értelemben egyaránt állandó feszültségben él. A problémának 

lehet funkcionális és organikus oka is, azonban a sokáig fennálló funkcionális zavar a hangajkak 

(hangszalagok) organikus elváltozását (pl. hangszalagcsomó) okozhatja. A probléma rendszeres 

szakorvosi (főként foniátriai) és logopédiai ellátást igényel. 

A hangképzési zavarral élő tanulók számára az önálló szóbeli megnyilatkozások válnak nehezen 

kivitelezhetővé, és folytonos pluszfeszültséggel járnak. Ezeket az alkalmakat amennyire lehet, érdemes 

kerülni, mert a teljesítményszorongás hangadási képtelenségig fokozódhat. 

 

A rezonanciazavarok az orális és nazális rezonancia (a szájüregben és az orrüregben képződő hangzók) 

beszédbeli arányának kóros megváltozását jelentik. Ez lehet a szájhangzók orrhangzós színezetűvé 

válása (hipernazalitás) vagy az orrhangzók szájhangzóssá válása (hiponazalitás). A hipernazalitás 

leggyakoribb oka az ajak- és/vagy szájpadhasadék. Ez a súlyos organikus elváltozás már újszülöttkorban 

nyilvánvaló, a légzésben, a táplálkozásban, a hangadásban és a beszédben egyaránt súlyos 

nehézségeket okoz. Az egyébként szájrezonanciával képzett magán- és mássalhangzók erős orrhangzós 

színezetet kapnak, a zárhangzók – pl. k, g – elvesztik zárkarakterüket, ami önmagában is jelentősen 

csökkentheti a beszéd érthetőségét. Az elváltozás súlyosságától és kiterjedésétől függően egyes 

beszédhangzók képzéséhez nincsenek meg a megfelelő anatómiai feltételek, így ezek hiányozhatnak a 

beszédből, ami tovább rontja az érthetőséget. E mellett a hangadás is préselt, erőltetett lehet, ami 

pedig társult hangképzési zavart is okozhat. A gyermekek csecsemőkoruktól több ülésben számos 

helyreállító műtéten esnek át. A műtéti szakasz a kemény szájpad zárásával és a plasztikai helyreállító 
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műtétekkel zárul, melyek még iskoláskorban is tartanak. Így előfordul, hogy a beszéd érthetősége az 

alsó tagozaton még gondos logopédiai kezelés ellenére sem kielégítő. 

A lágy szájpad veleszületett rövidülése is okozhat orrhangzósságot, ezen belül hipernazalitást. Ilyenkor 

a lágy szájpad nem zárja el az orrgarat felé vezető utat, így a szájhangzók erős nazális színezetet kapnak 

(legjobban a magánhangzók és a zöngés mássalhangzók színezete, ezáltal érthetősége szenvedi kárát). 

Itt is lehet műtéti beavatkozás, ami az ezt követő hatékony logopédiai terápiával jelentősen javíthatja 

a beszéd érthetőségét. 

Ritkán, de előfordulhat olyan rezonanciazavar, ahol az orron át nem tud távozni a levegő valamilyen 

funkcionális vagy organikus okból (pl. orrpolip), és így a nazális hangok ([n], [m], [ny]) is orális színezetet 

kapnak, ami szintén rontja a beszéd érthetőségét. 

A műtéteket követően a rezonanciazavarok szinte minden típusánál előfordulhat átmeneti 

teljesítménycsökkenés is, akár a beszéd- és/vagy nyelvi teljesítményben, ezzel párhuzamosan a 

tanulási teljesítményben, mivel az új anatómiai viszonyok mellett újra kell építeni a funkciókat is. 

Szintén gyakori a rezonanciazavarok esetén a fülkürt átszellőztetésének nehézsége, emiatt a klinikai 

képhez gyakran társul kisebb, nagyobb, átmeneti vagy tartós halláscsökkenés. Ez utóbbi a nyelvi és a 

beszédmegértést hátráltatja, gátolja. Ezáltal a teljes nyelvi fejlődésre is negatív hatást gyakorol, pl. a 

szókincs vagy a nyelvtani szerkezetek fejlődésére. Akár az enyhe, kb. 25-30 dB-es átmeneti 

halláscsökkenés is kihatással lehet az iskolai teljesítményre, valamint társuló verbális tanulási zavarhoz 

vezethet. 

 

A beszédfolyamatossági (fluencia) zavarok közül legtöbbször a dadogás válik olyan súlyossá, hogy a 

tanuló külön többletsegítséget igényel. A dadogó gyermek a beszédfolyamat minden fázisában 

különbségeket mutat az átlagos beszélőtől (a légzés, a hangadás, a beszédtempó, az artikuláció és a 

mimika működésében is). A dadogó beszédszerveiben megjelenő görcs a dadogás közvetlen oka 

(függetlenül attól, hogy organikus vagy funkcionális okból jelenik meg). A beszéd folyamatosságának 

zavara két típusú lehet. A tónusos típusba tartoznak azok a gyerekek, akik a szó első hangjának 

kiejtésével küszködnek, a klónusosba pedig azok, akik általában az első hangot vagy szótagot 

ismételgetik. A két forma tünetváltással és egyszerre is jelen lehet. Utóbbi általában a zavar 

súlyosbodását jelzi. Gyakran jellemző a túl kemény és elnyújtott hangindítás, ami a hangszalagok 

(hangajkak) tartós túlfeszítése miatt rekedtséget vagy hangképzési zavarokat is okoz. A legtöbb 

megakadás a zárhangzóknál fordul elő, de lehet, hogy egyes magánhangzók válnak kerülendő 

hangokká. A beszédfélelem fokozódásával vagy társuló beszédzavarok miatt jellemző lehet a monoton 

beszéd, a bizonytalan vagy elmosódott artikuláció, ami tovább rontja a beszéd érthetőségét, nehézzé 

teszi a kommunikációs helyzetben a partner figyelmének fenntartását. 

A gondolkodásban globálisan „látjuk” a dolgokat, a beszéd pedig időben lineárisan szervezett folyamat. 

A dadogók a gondolkodásban (belső beszédben) folyamatosan beszélő tanulótársaikhoz hasonlóan 

működnek, ám a beszédfolyamatban a megakadásoktól való félelem okán kerülőutakat keresnek. 

Például gazdag passzív szókincs mellett is gyakran iktatnak a beszédükbe sztereotip módon megjelenő 

szavakat vagy fordulatokat, esetleg kötőszavakat; ez az automatizmus segíti a folyamatosság 

fenntartását. A mondatok szerkezetét gyakran egyszerűsítik, szinonimákat keresnek, hogy a 

„rettegett” hangot, hangokat elkerüljék. Ez a mondat jelentésének torzulását is okozhatja. 
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A fő beszédtünetek mellett a nyak és a váll izomzatának megfeszülése, a légzésfolyamat 

szakadozottsága, a belégzés felületessége is mutatkozik. Utóbbi miatt a beszédhez szükséges kilégzés 

rövid időtartamú és szakadozottá válik, miközben az élettani légzés akár zavartalan is lehet. Előfordul, 

hogy tik vagy valamilyen állandó mimikai vagy végtagtevékenység kíséri a beszédet, esetleg csak a 

megakadásokat (pl. karlendítés, lábdobbantás vagy szemhunyás, esetleg grimasz). Ezek intenzitása, 

mennyisége lelki megterhelés, izgalom esetén fokozódik. 

Megtévesztő lehet, hogy egyes kommunikációs helyzetekben a dadogó tanuló képes folyamatos 

beszédre is (pl. éneklés, ritmikus versek mondása, suttogás). Ennek ellenére a beszéd folyamatossága 

nem függ a dadogó szándékától, igyekezetétől, figyelmétől. Pont ellenkezőleg, a szokásos felszólítások, 

figyelmeztetések (pl. ne dadogj, igyekezz, figyelj jobban) csak fokozzák a zavart, a megakadások és 

szünetek számát és időtartamát. A tünetek súlyosbodhatnak testi és/vagy szellemi fáradtság esetén, 

az idegrendszert vagy a hormonháztartást ért hatásokra, illetve ha nagy jelentőségű az adott 

beszélgetés vagy közlés. 

A beszédmozgászavarok a fejlődési diszpraxia speciális esetei. A beszéd motoros tervezésének, 

szervezésének, kivitelezésének olyan zavarai, melyek a beszéd- és más, a kommunikációban szerepet 

játszó mozgások (pl. mimika) akaratlagos kivitelezését akadályozzák, míg az automatikus mozdulatok 

(pl. ásítás) megtartottak. Az ilyen típusú beszédmozgászavarok esetén nincs praktikusan 

diagnosztizálható neurológiai eltérés, valamint az izomtónus-szabályozás vagy a központi idegrendszer 

sérülése (pl. Cerebrál parézis) sem mutatható ki a háttérben. 

Az egyes diszpraxiafajták külön-külön és együttesen is előfordulhatnak. Kiterjedésük szerint érinthetik 

a végtagok mozgáskoordinációját vagy önállóan a beszédszervi régió mozgásait (orofaciális diszpraxia, 

részletezve lásd később), de érintett lehet külön vagy ezek mellett a nyelvi kivitelezés is (verbális 

diszpraxia, részletezve lásd később). A beszédfogyatékosság SNI-kategóriájába csak a két utóbbi forma, 

az orofaciális és a verbális diszpraxia tartozik. A végtagokat érintő diszpraxia – korábban motoros 

ügyetlenségként vagy ügyetlen gyermek szindrómaként is emlegették – mint nem verbális tanulási 

zavar az egyéb pszichés zavarok SNI-kategóriába sorolódik. 

A diszpraxiák közös jellemzője, hogy átlagos vagy kimagasló intelligencia mellett ezek a tanulók nem 

csak a verbális, de a performációs feladatokban is gyengén teljesítenek. Olyan, mintha mindig, minden 

mozdulatsort újra kellene tervezni, mert ezek nem automatizálódnak, és nem kapcsolódnak 

folyamatosan egymáshoz. E mellett a mozgásszervezés nem tud rugalmasan adaptálódni a különböző 

tanulási, cselekvési helyzetekhez. Jellemző, hogy az érintett tanulók az egy elemből álló egyszerű 

mozgások során jobban teljesítenek, mint az összetett mozgásszekvenciákban. A beszédmozgások 

(társuló végtag diszpraxia esetén a végtagmozgások) kivitelezésének folyamata az inputtól függetlenül 

zavart mutat. Így a tanulók utánzás útján ugyanolyan nehezen sajátítanak el, mutatnak be új 

mozgásformákat, mint verbális instrukcióra vagy belső intenció, pl. emlékezetből való felidézés 

alapján. 

Ezek a tünetek jelentősen módosítják a tanulási folyamatokat, és akadályozzák a készségjellegű és az 

információs tudás megszerzését egyaránt. Emellett a táplálkozásban és az önellátásban is zavarokat 

okoznak, ami a kommunikációs nehézségek mellett tovább ronthatja a tanulók társas elfogadottságát. 

A szinte törvényszerűen fellépő verbális tanulási zavarok mellett a cselekvések tervezésének zavarából 

adódó frusztráció viselkedés-, magatartászavarokhoz vezethet; ezek másodlagos zavarként 

diagnosztizálhatók. Társuló zavarként leggyakrabban figyelem- és aktivitászavarok jelentkeznek, 



140 

 

 

valamint gyakori még a memóriafunkciók zavara. A végtagokra is kiterjedő forma esetében az 

írásmozgás kivitelezésének zavara is minden esetben fennáll. 

A hazai diagnosztikai háttér hiányosságai miatt gyakori, hogy a fel nem ismert diszpraxiával küzdő 

tanuló a már arra ráépülő tanulási vagy viselkedési zavar miatt kerül vizsgálatra. Ilyenkor fontos 

visszatekinteni a mozgáskoordináció és az önellátás fejlődésére, melyben a diszpraxiás gyermekek 

szinte mindig, a más viselkedés- vagy aktivitászavarral küzdő gyermekek ritkábban küzdenek 

nehézségekkel. 

Az orofaciális diszpraxia az arc, az ajkak, a nyelv, a garat, valamint a rágóizmok területén mutatkozó 

akaratlagos mozgásteljesítmények zavarát jelenti. Általában a beszédfolyamat időbeli szervezését 

(szeriális elrendezését) is különböző súlyosságban érinti a zavar, így több hangra kiterjedő, nehezen 

oldódó, inkonzekvens tévesztésekkel, hang- és szótagkihagyásokkal, átvetésekkel járó artikulációs 

zavarokat okoz. A hosszabb szavak kiejtése felismerhetetlenné válik. Emellett a beszéd prozódiai 

elemei (hanglejtés, tempó, hangszín, hangtartás) is zavart szenvedhetnek. Előfordulhat, hogy az ilyen 

tanuló hanglejtése idegen hatású, a magyar nyelv tipikus lejtésétől eltérő, annak ellenére, hogy 

anyanyelvi beszélő. 

A verbális diszpraxia esetében a beszédzavar mellett a nyelvi teljesítményekben is jelentős az eltérés, 

ezért ennek jellemzőit a nyelvfejlődési zavarok leírásakor részletezzük. 

2.2. Auditív feldolgozási zavarok 

Az auditív feldolgozási zavarokkal küzdő tanulók a hallható információk felismerésének, 

megkülönböztetésének és megértésének zavarát mutatják. Az auditív észlelés különböző zavarai 

mellett a hangzó beszéd észlelésében, feldolgozásában, ezért megértésében is zavart mutatnak. 

Nehézségeik nem perifériás eredetű hallássérülésből vagy intellektuális sérülésből fakadnak. 

A tanulási folyamatban a szóbeli közlések, instrukciók, magyarázatok megértése okozza a legnagyobb 

gondot. A zavar markáns tünete, hogy a tanulók az őket körülvevő auditív, így a verbális ingerekből 

sem tudják azonosítani a releváns, feldolgozandó információt. Szűrés hiányában a feldolgozás igen sok 

kognitív energiát emészt fel, a gyermekek hamarabb fáradnak el, és a kognitív-nyelvi feldolgozást 

igénybe vevő feladatokban hirtelen teljesítménycsökkenés áll be. A tünetegyüttes indukálja a tanulási 

teljesítmények különböző zavarait. Ezek közül az egyik legfontosabb az írott nyelvi zavar kockázata. Az 

érintett tanulók gyakran küzdenek a beszédhangzók megkülönböztetésének és azonosításának 

nehézségével. Ennek következtében a betűtanulás, a dekódolás (olvasástechnika) és a helyesírás terén 

is nehézségek jelentkeznek. Az órai verbális tanulási helyzetekben is intelligenciájukhoz képest 

váratlanul alulteljesítenek, nem értik meg az instrukciókat, magyarázatokat, ezért más feladatba 

kezdenek, másképp viselkednek. A társas helyzetekben (pl. közös játék, konfliktuskezelés) szintén 

kiütköznek nehézségeik, nem tudják maradéktalanul feldolgozni a verbálisan elhangzott szabályokat, 

így szándékuktól függetlenül nem is tudják betartani azokat. Kifejező beszédük csak ritkán érintett, így 

a beszédészlelési zavar az iskoláskorig gyakran felderítetlen, kezeletlen marad. A tanulási zavar iskolai 

megjelenésével már csak az egyéb pszichés fejlődési zavar SNI kategóriáját kapják, annak ellenére, 

hogy elsődlegesen a beszédfeldolgozás érintett. 

2.3. Nyelvi zavarok 

Jelentős azon gyermekek száma, akiknek nyelvfejlődési zavarát nem magyarázzák neurológiai, 

szenzoros, intellektuális vagy társas-érzelmi problémák. Ők is a beszédfogyatékos SNI-besorolást 
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kapják. Ebben az esetben a nyelvelsajátítás folyamata már a koragyermekkorban jelentős időbeli és 

strukturális eltérést mutat. Nyelvfejlődési zavar esetén a nyelvi kifejezés atipikus volta mindig, míg a 

nyelvi észlelés, értés zavara csak az esetek egy részében jellemző. 

Az eltérő fejlődés tartósan megmarad és a nyelvi hierarchia bármely szintjén megjelenhet: 

− a késve induló szókincsfejlődés nem éri be a tipikusan fejlődő társakét még iskoláskorban sem; 

− a szókincs szerkezete is eltérő lehet, pl. a főnevek nagyobb, az igék vagy melléknevek, 

határozószavak kisebb arányban kerülnek be a passzív és/vagy az aktív szókincsbe; 

− a kontextusnak megfelelő szó előhívása, aktiválása is gondot okozhat, jellemzőek a szótalálási 

nehézségek; 

− a beszédhangok (fonológiai) feldolgozásában és produkciójában is elmaradás tapasztalható, 

ami az írott nyelvi zavarok kockázatát vetíti előre; 

− a szavak hangalakjának pontos feldolgozása és emlékezeti megőrzése nehéz; 

− egy-egy szó hangzósorának jelentős egyszerűsítése nemcsak a beszéd érthetőségét rontja 

(még iskoláskorban is), hanem nehezíti a szavak emlékezeti tárolását, akadályozza a 

szótanulást és az előhívást; 

− a szókombinációk használata és a mondatalkotás, a spontán beszéd az iskoláskorban is 

alacsony nyelvtani komplexitású (jellemzően tőmondatokat, hiányos mondatokat alkotnak); 

− mondataik még a felnőttkorhoz közeledve is nyelvtanilag helytelenek (diszgrammatikusak) 

lehetnek; 

− nem használnak vagy rosszul értelmezik a kötő-, rámutató szavakat, ez főként az összetett 

alárendelő mondatokat tartalmazó instrukciók, szövegek megértésében okoz gondot. 

Mindezeket a jelentésfeldolgozásban és a nyelvhasználatban mutatkozó nehézségek kísérik. Pl. a 

tanulók nehezen fejezik ki és értik meg a szövegek rejtett, átvitt tartalmait, többek között nagy 

nehézséget okoz a képes beszéd, a metaforák vagy a közmondások megértése. 

A nyelvfejlődési zavar jelentős és életre szóló kommunikációs hátrányt jelent akkor is, ha az egyén 

intelligenciája átlag feletti, hiszen nehezen tudja gondolatait kifejezni, megértetni társaival. Főként 

ebből adódik a nyelvfejlődési zavarral küzdők visszahúzódása, szociális kapcsolatainak beszűkülése, 

súlyosabb esetben, alacsony önértékeléssel párosulva akár beilleszkedési vagy pszichés fejlődési zavar 

is kialakulhat. (A pszichiátriai rendelésen megforduló 4–12 éves gyermekek/tanulók körében 

felülreprezentált a fel nem ismert nyelvfejlődési zavart mutató tanulók csoportja: 34%.) 

A nyelvi zavar a beszélt és az írott nyelvben egyaránt megmutatkozik; az óvodáskori nyelvfejlődési 

zavarra minden esetben verbális tanulási zavar épül. A dekódolás (olvasástechnika), a helyesírás, az 

értő olvasás, később a szövegalkotás, a fogalmazás is zavart mutat. A tanulók nehézkesen, sok hibával, 

töredezetten olvasnak, gyakoriak az újrakezdések. Az olvasástechnika nem automatizálódik, a 

gyermekek az alsó tagozat végére sem válnak gyakorlott olvasókká. Emiatt az írott szöveg tartalma 

számukra kevésbé ragadható meg. 

A nyelvi feldolgozás az átlagosnál jelentősen több kognitív energiát emészt fel, a tanuló a kognitív-

nyelvi feladatokban hamarabb elfárad, mint tipikus nyelvi fejlődésű társai. Ilyenkor teljesítménye 

hirtelen romlik. 
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A tanulási zavar súlyosságát a nyelvi fejlődési eltérés mértéke mellett főként az befolyásolja, milyen 

korán történt annak felismerése és megfelelő kezelése, valamint milyen erős védőfaktort képez a 

családi háttér. 

A tanulási teljesítmény eltérése nyelvfejlődési zavarok esetén nemcsak a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyban jelentkezhet, hanem minden olyan tárgyban is, ahol verbális tanulási folyamatok 

dominálnak az ismeretszerzésben (pl. történelem, földrajz, biológia). A társuló zavarok nélkül 

jelentkező nyelvi zavarral küzdő gyermekek általában más – nem nyelvi – szimbólumrendszerekben jól 

eligazodnak, ezért pl. matematikai képességeik vagy képi-vizuális feldolgozásuk általában megfelelő, 

akár kiváló is lehet. Ugyanakkor a nyelvi zavar a matematikai fogalmak megtanulásában és adekvát 

használatában szintén hátrányt jelent. 

Jelenleg az elsődleges nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek egy része későn kerül diagnosztizálásra. 

Ennek oka egyrészt, hogy rejtett zavarról van szó, mely külső fizikai jegyek híján nehezebben 

felismerhető, annak ellenére, hogy későbbi hatásait tekintve jóval súlyosabb, mint pl. a 

beszédhangejtés eltérései. Másrészt a nyelvfejlődési zavar hazai diagnosztikai bázisának hiányosságai 

is hátráltatják a korai felismerést. Előfordulhat, hogy először csak az olvasástanulás sikertelensége 

folytán figyelnek fel a jelenségre. Azonban ekkor gyakran már nem nyelvi zavar, hanem tanulási zavar, 

vagyis egyéb pszichés fejlődési zavar SNI kategóriát kap a tanuló. Így a beszédfogyatékos kategória az 

iskoláskorban sajátos átfedést mutat a tanulási zavarokkal, azon belül is a verbális tanulási zavarokkal. 

3. A beszédfogyatékos (beszéd- és nyelvi fejlődési vagy szerzett zavarral küzdő) tanulók 

nevelésének-oktatásának alapelvei 

3.1. Intézményi, szervezeti formák 

A beszéd és a nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók nevelését-oktatását elláthatja olyan 

gyógypedagógiai intézmény, mely beszéd-/nyelvi fejlesztő, illetve diszlexiás vagy „olvasó” tagozatot, 

osztályokat működtet vagy tipikus beszéd-/nyelvi környezetet biztosító, részben vagy egészében 

együttnevelést vállaló befogadó iskola. Mindkét ellátási forma végső célja, hogy megfelelő készség-

képességstruktúrát, megküzdési stratégiákat és alapismereteket alakítson ki a sikeres társadalmi 

beilleszkedés és az önálló, élethosszig tartó tanulás érdekében. 

A befogadó iskola működése épülhet az osztályfoktól független teljes integrációra, vagy olyan részleges 

integrációra, melyben az alsó tagozaton külön beszéd- és nyelvi fejlesztő, „olvasó osztály” elnyújtott, 

sérülésspecifikus alapozást biztosít. Ezt követően a felső tagozaton válik teljessé az integráció. 

A különnevelést biztosító intézmények előnye, hogy minden tantárgyban sérülésspecifikus nevelést-

oktatást, valamint a habilitációs-rehabilitációs órakeret mellett más kiegészítő terápiákat is tudnak 

biztosítani. Az ilyen intézmények száma országszerte csekély, ezért jelenleg a beszédfogyatékos SNI 

besorolással rendelkező tanulók döntő hányada részben vagy egészben integrált iskolai oktatásban 

vesz részt. 

A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló képességfejlődését, személyiségének harmonikus alakulását a 

megfelelő személyi, tárgyi és módszertani feltételekkel rendelkező befogadó, (inkluzív) szemléletű 

iskola szolgálja legjobban. Az intézmény kijelölésekor minden egyes esetben szükséges annak 

mérlegelése, hogy az iskola tárgyi, személyi és közösségi feltételei és a gyermek biológiai és képzettségi 
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kora, képességei, személyiségjegyei, fejlesztési szükségletei, valamint a szülők együttműködési, 

adaptációs képességei, nevelési céljai milyen mértékben illeszkednek egymáshoz. 

A beszédfogyatékos tanulók neveléséhez-oktatásához szakmai támogatás igényelhető: 

− az egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézménytől (EGYMI), 

− pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől, 

− pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől, 

− utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézményektől, 

− sorstársközösségeket, szülői közösségeket építő, szakmai támogatást nyújtó mentori hálózatot 

fenntartó civilszervezetektől. 

3.2. Befogadó attitűd, együttműködési feltételek 

− Az érintett tanulók specifikus nevelésének-oktatásának alapja egyéni szükségleteik 

felismerése, megértése, ezek tanulási-tanítási folyamatokban való figyelembevétele. 

− Az iskolaközösség (szülők, pedagógusok, kortársak) érzékenyítése előfeltétele a 

beszédfogyatékosok integrációjának. Főként a verbális kommunikáció sajátos helyzetét és a 

sikeres kommunikációs lehetőségeket fontos bemutatni. 

− A gyermekek elsődleges beszéd-/nyelvi zavarainak tünetei, másodlagos tanulási/viselkedési 

zavaraik megfelelően adaptált és kommunikációs szempontból akadálymentesített, befogadó-

elfogadó légkörű nevelési, tanítási környezetben enyhülnek, nem specifikált rugalmatlan 

tanulási környezetben súlyosbodnak. 

− Az iskolai integráció csak akkor lehet sikeres, ha a szülői ház és az iskola összehangolja a 

beszédfogyatékos gyermek számára legmegfelelőbb nevelési-tanítási környezet kialakítását. 

− Az intézménybe lépéskor szükséges a szülők és a pedagógusok (főként az osztálytanító vagy 

osztályfőnök, illetve a logopédus-gyógypedagógus) közös szándéknyilatkozata és 

megvalósítási terve a rendszeres együttműködésre. Javasolt erről pedagógiai megállapodást is 

kötni, melyben a tanuló fejlődése érdekében vázolt közös célok és ennek elérésében mindkét 

fél feladatai egyértelműen rögzítésre kerülnek. A megállapodás alapját az egyéni fejlesztési 

terv képezi. Annak megvalósulására érdemes legalább évente visszatekinteni. 

3.3. A logopédus és a többségi pedagógusok szerepe 

− A tanulók beszéd- és nyelvi sajátosságait, az ezekből következő fejlesztési, kompenzációs 

szükségleteiket logopédia szakon/logopédia szakirányon végzett gyógypedagógus ismeri 

leginkább, ezért a habilitációs-rehabilitációs munkában kulcsfontosságú szerepe van. 

− A logopédus által biztosítható beszéd-/nyelvi fejlesztő ellátás mindenképpen szükséges, akkor 

is, ha a tanuló az iskolai pályafutása alatt már csak tanulási zavar diagnózist kap, mely a 

jelenlegi törvényi szabályozás szerint az egyéb pszichés fejlődési zavar SNI-kategóriába 

sorolódik. A tanulási zavar kezelésében ennek ellenére továbbra is az oki háttér, tehát a nyelv- 

vagy beszédfejlődési zavar a mérvadó. 
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− A kezelési folyamatba a habilitációs, rehabilitációs órák mellett a következményes tanulás- és 

viselkedészavarok megelőzése és kezelése érdekében más szakos gyógypedagógus, 

pszichológus vagy mentálhigiénés szakember bevonása is szükségessé válhat. Ez azonban nem 

váltja ki, csak kiegészíti a szakszerű logopédiai ellátást. 

− A tanulók sérülésspecifikus támogatásának és a kommunikációs akadálymentesítésnek a 

tanórák mellett az iskolai élet minden színterén jelentősége van, mivel a verbális 

kommunikációs aktusok a teljes folyamatot átszövik. 

− A sikeres integráció alapfeltétele, hogy a habilitációs-rehabilitációs munkát végző logopédus 

az egyéni fejlesztési terv elkészítésében és megvalósításában gördülékenyen működjön együtt 

az osztálytanítóval és a szaktanárokkal. Segítse a kollégákat a verbális tanulnivaló 

mennyiségének, összetettségének sérülésspecifikus szempontok mentén való 

meghatározásában, a beszéd- és nyelvi szempontú akadálymentesítésében, a tanuló 

képességstruktúrájának, terhelhetőségének leginkább megfelelő feldolgozási és számonkérési 

mód kialakításában, valamint a feladatokra fordítható idő kijelölésében. 

3.4. Nevelési-oktatási folyamat 

- A befogadó iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanu-ló 

aktívan vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, megmutathassa tehet-ségét, 

erősségeit. 

- A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszítéseit, és önma-gához 

képest mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló értékelést ad. 

- Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú készség-

képességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megteremtését biztosítjuk. 

- A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb 

ütemű, kis lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, annak érdek-ében, 

hogy az írott nyelvi szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat 

(elvonatkoztatni a beszélő személyétől és a beszéd vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés 

zavarával küzdő gyermek is képes legyen követni. 

- Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, önismeretének 

folyamatos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos felismerésével alakítsuk ki a számára 

legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 

- Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-feldolgozási 

stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. 

- A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a nem nyelvi meg-oldási 

módokat. Pl. a különböző művészeti ágak segítségével mozgásos, dramatikus, rajzos vagy más képi 

feldolgozást, digitális alkalmazásokat használhatunk, ahol a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló 

is a többiekhez hasonló, netán kiemelkedő képességeket mutat. 

- A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy viselkedés-zavarok 

megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport-, művészeti vagy egyéb 

tevékenységeket, melyekben a gyermek sikeres lehet. 

- A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosított időkeretben a 

nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs aktivizálása és bővítése, 

grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat alakítása), az írott nyelvi képességek 

(olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség egyaránt) és felső tagozattól az 
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adaptálható tanulási technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) 

egyenlő súllyal szerepel. 

- A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő órákon az általános kor-

repetáló jellegű feldolgozás helyett szaktárgyi szövegek esetén is a sérülésspecifikusan 

hatékonyabb nyelvi szempontú feldolgozás a terápiás cél: egy-egy tárgy alapszókészletének, szó- 

és mondatfordulatainak megértéséhez és használatához segítsük hozzá a nyelvi zavarral küzdő 

tanulót. 

3.5. Kommunikációs-nyelvi akadálymentesítés 

− A mindennapi kommunikációs helyzetekben és a tanórai munkában az oldott, biztonságos 

légkör, a gondolatok kifejtésére biztosított többletidő segíti a beszédfélelem csökkenését és 

jelentősen növeli a teljesítményt, a beszéd- és nyelvi zavarok esetében egyaránt. 

− Az osztályban, tanulócsoportban kialakított jó szokások, világos együttélési, együttműködési 

keretek segítik a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló eligazodását a mindennapi 

kommunikációs helyzetekben. 

− A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók esetében a gondolatok kifejtése, a szükséges feladatok 

elvégzése szóban vagy írásban tipikus fejlődésű társaikhoz képest akár ötszörös-tizenötszörös 

többletidőt is igénybe vehet (az egyéni képességektől és a pszichomotoros tempótól függően). 

Az órai munka és a házi feladatok szempontjából is szükséges a többletidő ehhez igazodó 

ütemezése. 

− A nyelvfejlődési zavar esetén a legtöbb tananyagot lehetőleg digitális formában bocsássuk a 

tanuló rendelkezésére, mivel az írott nyelvben való gyenge dekódolási képesség miatt szóbeli 

feldolgozással vagy a kettő kombinációjával jobban hozzáfér annak tartalmához. Ezzel 

párhuzamosan a tanulót ösztönözni kell a szabad forrásból is hozzáférhető felolvasó 

programok használatára. (A használatot a rehabilitációs órakereten belül a gyógypedagógus 

alakítsa ki és gyakoroltassa, mielőtt a tanuló a tanórán alkalmazza.) 

− A nyelvi zavart mutató tanulók számára szükséges a szóbeli és írásbeli instrukciók, feladatok 

nyelvi egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét instrukciókra van szükség. Főként az 

alárendelő összetett mondatokat és a közbevetett tagmondatokat alakítsuk át. Ebben az 

osztálytanító támaszkodjon a logopédus véleményére. 

− Az órai feladatadásban (nem csak a magyar nyelv és irodalom, de a számolás vagy más 

közismereti tárgyak esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló helyesen értette-e a 

feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, kompetenciáiról reális képet 

kapjunk, melyet nem fed el a gyenge olvasási, szövegértési képesség. 

− A beszéd- és nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók szóbeli számonkérését lehetőség szerint 

minimalizáljuk. A beszédzavarral küzdők számára ez a megfelelő írásbeli tevékenységekkel 

vagy a fentebb említett alternatív számonkérési módok egyikével váltható ki. A nyelvi zavarral 

küzdők számára legcélszerűbbek a komplementer – nyelvi készségtől független – feldolgozási, 

számonkérési módok. 

− A gyenge helyesírási készség, a lassú és pontatlan íráskivitelezés és a gyenge verbális 

emlékezeti funkciók indokolják, hogy az íráskészséget alapfokon már használó nyelvi zavarral 
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vagy verbális diszpraxiával küzdő tanuló az órai jegyzeteit laptoppal, más digitális eszközzel 

készíthesse, a táblai vázlatokat lefotózhassa és/vagy az órán elhangzott fontos magyarázatokat 

hangzóanyagként is rögzíthesse. (Az órai laptophasználat és a hangfelvétel felhasználásának 

kereteit célszerű közös megállapodással kidolgozni.) 

− A gördülékeny jegyzetelés miatt célszerű, hogy a nyelvi zavarral vagy diszpraxiával küzdő 

tanulók online programok vagy gépírástanár közreműködésével megtanulják a folyamatos 

(tízujjas) gépelést. 

− Egyes projektek vagy feladatok elvégzéséhez érdemes a nyelvi zavarral küzdő tanulók és a 

tipikus nyelvi képességűek között tanulópárokat létrehozni. Ez a rendszer mindkét gyermek 

előnyére válik. Lehetővé teszi, hogy az órán szükséges tempóban jegyzetelni nem képes SNI 

tanuló mégis hozzájusson az órai vázlathoz, a közös feldolgozás során pedig mindketten 

mélyebb megértést érhetnek el. 

4. Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

A beszéd/nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók a gyermeki fejlődés területeit tekintve 

döntően a kommunikációs és a beszélt és írott nyelv fejlődésében térnek el tipikus társaiktól. Ez 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatok alakulására, a szocializációra és a verbális tanulási 

folyamatokra. Ezen a három területen életkortól függetlenül mindig különösen nagy figyelmet kell 

fordítani a gyermekek életkornak megfelelő fejlődésének elősegítésére. A befogadó nevelés-oktatás 

minden életkorban az osztálytanító/osztályfőnök, a szaktanárok, a gyógypedagógus és a szülők 

hatékony együttműködését feltételezi. A szülők ismerik legjobban a gyermek addigi életútját, 

problémamegoldó stratégiáit, érzelmi attitűdjét, a gyógypedagógus ismeri legjobban a gyermek 

képességeit, erősségeit és gyengeségeit, az osztálytanító/osztályfőnök az osztály társas kapcsolatait, 

szociometriai jellemzőit, a szaktanárok az elsajátítandó törzsanyag nehézségeit és az ahhoz vezető 

tanulási utakat. Az iskoláskor kezdetétől ható, a négy együttműködő fél által összehangoltan tervezett 

nevelési-oktatási támogatás kezdetben jó szokásokat alakít ki a tanulóban, később felruházza a 

megfelelő tanulási és kompenzációs stratégiákkal, és megtanítja, hogy ezekkel tudatosan bánjon. A 

képességei keretein belül biztosítja a tanuló megfelelő önértékelésének, önbizalmának alakulását, 

ezen keresztül a lehető leggördülékenyebb társas beilleszkedést, és utat nyit a sikeres társadalmi 

integrációhoz. A pedagógiai együttműködés hiányosságai vagy elmaradása hatványozottan csökkenti 

a beszéd-/nyelvi fejlődés zavarával küzdő tanuló társadalmi beilleszkedésének esélyeit. 

4.1. Az alapfokú képzés első szakaszának (1–4. osztály) feladatai 

Az alsó tagozaton a tanulási folyamat sikeressége döntően a tanító és a gyermek szeretetteljes 

elfogadáson alapuló bizalmi kapcsolatán múlik. Ahol a tanuló oldott légkörben, az idő okozta nyomást 

a minimálisra csökkentve kellő gyakorlási lehetőséget kap, a tanító pedig a hibázást a tanulási folyamat 

természetes velejárójaként értelmezi, ott egészséges önértékelés és önbizalom, ugyanakkor 

igényesség alakul ki a tanulókban. Ha a tanító a tanterv lényeges elemeit képes kiemelni, és a tanulók 

egyéni adottságaihoz igazítva szervezi a nevelési-oktatási folyamatot, akkor a sajátos nevelési igényű 

tanulók is megfelelő lehetőséget kapnak a tanulásra és képességeik kibontakoztatására. Mindezek által 

megelőzhető a másodlagos viselkedési és magatartási zavarok kialakulása is. 

A beszéd/nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók esetében a verbális tanulási folyamatok 

veszélyeztetettsége már az óvoda utolsó évében nyilvánvalóvá válik, ezért legkésőbb ettől fogva 
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preventív ellátásban és olvasás-írástanulásban kell részesülniük. A prevenció egyrészt az írás-

olvasáshoz szükséges készségek, nyelvi zavar esetén a számolás-mérés készségfejlesztő előkészítését 

jelenti. Ezzel párhuzamosan zajlik a nyelvi és beszédkészségek folyamatos fejlesztése, mely a szókincs 

tanulását, aktivizálását, a grammatikai fejlesztést és a nyelvhasználatot egyaránt felöleli. Mindezekre 

jó lehetőséget nyújt a felkészítő évfolyam vagy a két évre elnyújtott olvasástanítás. 

A nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében a készség-képességfejlesztés hangsúlya az egész alsó szakasz 

folyamán megmarad, csak így érhető el, hogy a kultúrtechnikák tanulása és használata biztos alapokra 

támaszkodjon. Az egyéni adottságokhoz mérten ez a beszéd- és nyelvi készség-képességstruktúra – a 

tipikus fejlődésű tanulókhoz képest jóval később – általában az alsó tagozat végére stabilizálódik. Így 

az olvasás, írás eszköztudásként is csak később válik használhatóvá. A nyelvfejlődési zavarral küzdő 

tanulók az írott nyelvben szinte biztosan nem érik el a tipikus nyelvi fejlődésű tanulók eredményeit, a 

matematikában pedig – az egyéni adottságokhoz mérten – a 4. osztály végére vagy akkor sem sikerül 

ezt elérni. 

A beszédzavarral küzdő tanuló esetében minden közösség előtti megnyilatkozás, a nyelvi zavarral 

küzdő tanuló esetében emellett minden verbális tanulási folyamat külön kihívást, jelentős érzelmi és 

kognitív megterhelést jelent. A gyermek így hamarabb elfárad, mint társai, már a 3-4. órán nehezen 

tud koncentrálni, esetleg kevésbé toleráns társaival szemben, nehezebben adaptálódik a tanulási és a 

társas helyzetekhez egyaránt. Ugyanez tapasztalható az otthoni gyakorlás és a házi feladatok 

megoldása terén is. 

Az alsó tagozatos tanuló életkori sajátosságainak leginkább az aktív, cselekvéses tanulási helyzetek 

felelnek meg. Az ilyen változatos kihívások hosszabb ideig tartják fenn a tanulók motivációját, 

figyelmét, ezért a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló számára is igen előnyösek. Az alsó szakaszban 

célszerű rövidebb feladatokat tervezni az érintett tanulók számára, és több feladatváltással 

fenntartani, „frissíteni” figyelmüket. A frontális, hosszan egy feladatra koncentráló, esetleg hosszú 

füzetmunkát igénylő órafelépítés a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanuló számára olyan megfeszített 

koncentrációt kíván, hogy ezt lehetőség szerint kerüljük az alsó tagozaton. Ha mégis előfordul, érdemes 

az óra közben legalább ötperces „kilélegzést” biztosítani. Pl. kívánatos a terem egy nyugalmasabb 

sarkában fenntartani egy állandó helyet a rövid pihenő beiktatására vagy egy rövid udvari, folyosói 

mozgás lehetőségét megadni a tanulók számára. Jó szolgálatot tehetnek a statikus feladatok közé 

beiktatott rövid, mozgást is igénylő készségfejlesztő modulok. 

A beszéd/nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók képességei egymástól is jelentősen 

eltérhetnek, ezért – főként az alsó tagozaton – a feladatadás, a módszerválasztás, a számonkérés és az 

értékelés egyéni differenciálását igénylik. Fontos figyelni arra, hogy bizonyos nyelvi/írott nyelvi zavarral 

küzdő tanulók például a matematikai szimbólumok és műveletek tanulásában kifejezett tehetséget 

mutatnak, míg az olvasás-írástanulásban nagy nehézségekbe ütköznek. A preventív felzárkóztató 

készségfejlesztés mellett az ő tehetséggondozásuk már az alsó tagozaton megkezdődhet, ami a tanuló 

számára sikerélményt és egyben az önbizalom növekedését is biztosítja. Ugyanakkor a feladatadásban 

a matematika terén is ügyelni kell a nyelvi akadálymentesítésre, főként a szöveges feladatok és a 

magyarázatok terén. 

4.2. Az alapfokú képzés második szakaszának (5–8. osztály) feladatai 

Az általános iskola felső tagozatán nyílik ki igazán a gyermekek érdeklődése a világ dolgai, jelenségei, 

törvényszerűségei iránt. E felfedezési vágyhoz a szaktanárok segítségével találnak utakat. A 
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szaktárgyak tanításának célja itt főképpen még nem a tudományos igényű megfogalmazások, 

definíciók megtanulása, hanem a jelenségek megfigyelése, felfedezése, azok pontos leírása, és 

lassanként a megfigyelésekből törvényszerűségek levonása. A tanulók számára kívánatos, hogy a 

tanulási folyamat a kognitív, affektív és pszichomotoros elemek kiegyensúlyozott alkalmazására 

épüljön az általános iskola felső tagozatán is. Amennyiben a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanuló aktív 

tanulás útján segítséget kap a tapasztalatok, megfigyelések nyelvi feldolgozásához, elsajátítja az egyes 

szaktárgyak szükséges ismereteit. Ám ha pusztán a tankönyvi lecke verbális megtanulását preferáljuk, 

nagy hátrányba kerül tipikus nyelvi fejlődésű társaival szemben. Az első esetben fenntartjuk, sőt 

növeljük tanulási motivációját. Ha a mechanikus verbális tanulás és a füzetmunka túlsúlyba kerül, 

tanulási motivációja a felső tagozaton teljesen elapadhat – függetlenül attól, milyen magas szintű 

értelmi képességekkel rendelkezik –, mivel számára a tankönyvekben megjelenő tananyagmennyiség 

teljes verbális feldolgozása megoldhatatlan feladatot jelent. Törekedjünk a kognitív funkciók, 

kiemelten a deduktív, az induktív és a problémamegoldó gondolkodás és a nyelvi funkciók közös 

fejlesztésére, ez segíti az elvonatkoztatási folyamatot, a jelenségek mélyebb megértését. Minden 

tantárgyban javasolt, hogy a szaktanár a gyógypedagógussal egyeztetve prioritásokat jelöljön ki az 

egyes témakörökön belül. Ehhez és a tanuló egyéni adottságaihoz illeszkedve válasszák meg a 

feldolgozás lehetséges útjait. Így néhány év alatt egy-egy tantárgy minden évfolyamán olyan 

feladatbankot dolgozhatnak ki, mely nemcsak a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő, hanem tipikus fejlődésű 

társaik számára is élménnyé teszi a tanulást. Az egy-egy tantárgyban tehetséget mutató és a 

nyelvfejlődési zavarral küzdő tanuló számára egyaránt előnyös lehet, ha rendszeres időközönként vagy 

egy-egy témában gyakorló tanulópárokat állítunk fel a felső tagozaton. 

A szövegértés-szövegalkotás alapkompetencia fejlesztése a beszéd/nyelv fejlődési vagy szerzett 

zavarával küzdő tanuló számára korántsem zárul le az alapfokú képzés alsó szakaszában. A nyelvi/írott 

nyelvi feldolgozás mint eszköztudás fejlesztését a teljes általános iskolai szakaszban folytatni 

szükséges. Az egyes tantárgyaknak jellemzően saját szaknyelve, ezzel együtt önálló 

szó/fogalomkészlete és tipikus nyelvi fordulatai vannak. A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanuló külön 

segítséget igényel a különböző tantárgyakban szükséges szaknyelvi feldolgozáshoz. Nem pusztán 

korrepetálásra van szüksége az egyes leckék megtanulásakor. Ebben fontos a szaktanár és a 

gyógypedagógus szoros együttműködése. 

Külön figyelmet igényel a szövegalkotás és a helyesírási képesség gondozása. A nyelvfejlődési, ennek 

következtében törvényszerűen írott nyelvi zavarral küzdő tanulók helyesírása jelentősen elmarad 

tipikus fejlődésű társaikétól. Az evidenciaalapú helyesírásban (ahogy mondjuk, úgy írjuk) is 

hátrányokkal küzdenek, akár még az 5-6. osztályban is. Esetükben általában a szóelemzés elve szerinti 

helyesírás megszilárdítása is a felső tagozat első felének feladata. Szövegalkotási, fogalmazási 

képességük is jelentős eltérést mutat. Társuló zavarok (pl. diszpraxia) esetén az írásmozgás és a kézírás 

alaki megformálása nem teszi lehetővé pl. az önálló tanulásra alkalmas jegyzetek készítését. Így már az 

5-6. osztálytól elengedhetetlen a géppel írás, a klaviatúrahasználat és a digitális tananyag-feldolgozás 

(pl. felolvasó programok) használatának elsajátítása. 

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanuló számára a szóbeli feleletek, a nyelvi és írott nyelvi zavarral 

küzdő gyermek számára a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások egyaránt szorongást keltenek. A nyelvi 

zavar jellegzetessége, hogy a tanuló nehezen tudja verbális formába önteni az egyébként számára 

érthető gondolatokat, összefüggéseket is. Fontos tehát olyan alternatív számonkérési módok 

kidolgozása, melyek alkalmazásával meggyőződhetünk arról, hogy a tanuló hogyan, milyen 
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mélységben érti az adott jelenségeket és összefüggéseket. Számonkérésként megfelel montázs, 

képregény, animációs film (az érintett tanulók általában jó képességeket mutatnak a vizuális 

átlátásban), de akár idővonal, pókhálóábra vagy kérdéssor készítése, esetleg dramatizálás is. 

A metakogníciót is támogató pedagógiai-gyógypedagógiai megsegítés következtében általában az alsó 

tagozat végére tudatosodnak a tanulóban egyenetlen képességstruktúrájának erősségei és 

gyengeségei. A megfelelő önértékelésre épülő önbizalom nagy erőt ad a beszéd-/nyelvi zavarral küldő 

tanulónak gyengeségei kompenzálására, tehetsége kibontakoztatására. Így az alapfokú oktatás 

második szakaszában kezdhetünk bele az egyéni tanulási és kompenzációs stratégiák tudatos 

felépítésébe. Érdemes minél több feldolgozási és mnemotechnikai stratégiát megtanítani és gyakorolni 

a tanulóval, illetve vele együtt kiválasztani, hogy az egyéni képességeknek és az egyes tantárgyak 

jellegének milyen tanulási, feldolgozási technikák felelnek meg a legjobban. Ennek gyakorlását 

nemcsak a habilitációs-rehabilitációs órakeretben, hanem „élesben”, a szakórákon is biztosítani 

szükséges. A középfokú tanulmányok megkezdéséig kell kialakítanunk az önálló tanulás minél 

szélesebb körű lehetőségét. Ide tartoznak a már említett digitális segédeszközök is. 

4.3. A középfokú képzés szakaszának (9–12. osztály) feladatai 

A középfokú oktatásban a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése, az egyes tantárgyak 

szaknyelvének és forrásszövegeinek nyelvi szempontú feldolgozása továbbra is hangsúlyos szerepet 

kap. Itt az eddigi megfigyeléses, leírásos feladathelyzetek mellett már megjelennek a tudományos 

igényű és pontosságú megfogalmazások, definíciók is. Ezek szöveghű elsajátítása igen nehéz feladat a 

nyelvfejlődési zavarral küzdő fiatal számára. Döntő jelentősége van annak, hogy az érintett tanuló a 

tananyaghoz digitális formában is hozzáférjen, így – felolvasó program segítségével – az auditív és 

vizuális csatornán való egyidejű feldolgozás jelentősen javíthatja a tanulási teljesítményt. Ebben a 

szakaszban is sikerrel alkalmazható az egyéni tanulás megsegítésére tanulópárok, tanulócsoportok 

alakítása. 

A felosztások, definíciók, szakkifejezések megjegyzésében segítséget nyújthatnak a különböző 

mnemotechnikai eljárások, melyek egyéni adottságokhoz igazítása és gyakoroltatása a 

gyógypedagógus, tehát a habilitációs-rehabilitációs órák feladata. Az eddig megtanult tanulási 

technikák és a digitáliseszköz-használat továbbfejlesztése, alkalmazási körének szélesítése is e keretek 

között történik. Ugyanakkor ezek aktív alkalmazását csak a szaktanárokkal együttműködve lehet 

segíteni. Továbbra is szükség van a gyógypedagógus és a szaktanárok közötti szoros együttműködésre 

a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó órai tananyag-feldolgozás, a differenciált feladatadás és 

számonkérés tervezésében és megvalósításában. 

Új területként jelenik meg az önálló tanuláshoz és az önálló életvezetéshez szükséges nyelvi 

kompetenciák fejlesztése (pl. használati utasítások, anyagösszetétel, űrlapok kitöltése, hivatalos 

levelezés, internetes forráskeresés, teszt- és esszéírás). A gondolkodási funkciók és az ítéletalkotás, 

valamint a metakogníció fejlődése ugyancsak szerepet játszik a társadalmi integrációra való 

felkészítésben, csakúgy, mint a személyközi és szaktárgyi kommunikációval szorosan összefüggő 

önkifejezés, véleménykifejtés, érvelés és általában a szituációnak, kontextusnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése. 

5. A Nat alkalmazása a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 
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A Nat céljai, tanítási-fejlesztési feladatai a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében adaptált 

formában teljesülnek. Az adaptáció az egyes kompetenciaterületeken, tanulási területeken és a 

tudástartalmak terén egyaránt szükséges. Az egyes tantárgyi tartalmakban és a képességfejlesztésben 

meghatározott eltéréseket a helyi tanterv rögzíti. Ennek az adott tanuló beszédbeli/nyelvi 

akadályozottságának mértékéhez és kognitív képességeihez igazodó megvalósítását az egyéni 

fejlesztési terv tartalmazza. A Nat egyes szakaszaiban érvényes tanulási célok kisebb lépésekben, 

hosszabb idő alatt, a speciális képességstruktúrából következő szükségletek figyelembevételével 

szűrten vagy hangsúlyeltolódásokkal valósulnak meg. A Nat kiemelt céljainak megvalósulását a beszéd-

/nyelvi zavart mutató tanulók esetében a kommunikációs szempontból akadálymentesített tanulási 

környezet, a rugalmas tanulásszervezés, a differenciált cél- és feladatkijelölés, a heterogén csoportban 

végzett projektmunkák és az adaptált tananyag alkalmazása együttesen teszi lehetővé. Ezek 

kialakításában és sikeres alkalmazásában döntő szerepet játszik az osztályban tanító pedagógusok, a 

logopédus és más, a fejlesztő teamben részt vevő szakemberek rendszeres együttműködése. 

Intézményi szinten ezt szolgálja a befogadó iskola, az utazó gyógypedagógust, utazó konduktort 

biztosító EGYMI és a megyei szakszolgálatok közötti folyamatos információáramlás. 

5.1. Tanulási és nevelési célok 

A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók nevelése során kitűzött célok megegyeznek a Nat céljaival, 

ugyanakkor azok elérése időben és az alkalmazott módszerekben, esetleg mélységében is eltérést 

mutathat. A következőkben csak azokat a speciális szempontokat fejtjük ki, melyek külön hangsúlyt 

vagy az általánostól eltérő utakat igényelnek. 

5.1.1. Testi és lelki egészségre nevelés 

A fizikai és szellemi állóképesség kialakítása kiemelt feladat, mivel a tanulás az átlagosnál jóval nagyobb 

kognitív és akár fizikai terhelést is jelent az érintett tanulók számára. A fokozott kognitív terhelés miatt 

fontos, hogy az alsó tagozatos tanulóknak szabad játékra, a felsősöknek kikapcsolódást nyújtó 

időtöltésre is maradjon lehetőségük, így a házi feladatok mennyiségét és minőségét ennek és 

pszichomotoros tempójuknak megfelelően szükséges kijelölni. A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók 

minden csoportjában fontos a hanghigiéné kialakítása. Ezen belül meg kell tanítanunk a diákokat, hogy 

a hangképző szerveknek a lehető legkisebb terhelést jelentő hangszínt, beszédhangfekvést, és 

hangerőt válasszák, felső légúti megbetegedések esetén tartsanak hangdiétát (szigorúan tartsák be, 

hogy nem beszélnek, de még suttogva sem). Emellett ügyeljenek a hidratációra, tegyék tudatos 

szokássá, hogy rendszeresen és kellő mennyiségű tiszta vizet fogyasszanak, mivel a hangszalagok 

(hangajkak) csak nedves közegben működhetnek optimálisan) Ugyancsak lényeges a káros 

szenvedélyek – mint a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás – kialakulásának megelőzése, a hangra, 

beszédre, nyelvi képességekre való hatásuk tudatossá tétele. Ezt alsó tagozatban helyes táplálkozás és 

életritmus szokássá alakításával, felső tagozaton és középiskolában ehhez társuló felvilágosítással, 

valamint önmegfigyelésen és metakognitív készségek fejlesztésén alapuló tudatos életvezetés 

kialakításával segíthetjük. A dadogóknál és a diszfóniák esetében kiemelt feladat a légzési folyamat 

kiegyenlítése, a harmonikus vegyes (hasi-mellkasi) légzés kialakítása. Minden beszéd- és nyelvi zavar 

esetén a kifejezés akadályozottságából fakadó rezignáció, frusztráció és egyéb negatív érzések, 

indulatok megfelelő csatornázását és pozitív érzelmekké alakítását biztosíthatják a különböző alkotó-, 

sport- és hobbitevékenységek és a relaxációs technikák. A tanuló nyelvi és kognitív képességeinek 
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megfelelő kompenzációs tevékenység megtalálása kiemelten fontos nevelési feladat, főként az 

általános iskola második szakaszában és a középiskolában. 

5.1.2. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A bizalommal teli, szeretetteljes, kölcsönös elfogadáson alapuló nevelési légkör segíti legjobban a 

beszéd- és nyelvi zavarral küzdő tanulók önbizalmának és önértékelésének egészséges alakulását, 

ezáltal a tanulási motiváció fenntartását. 

Már az általános iskola kezdő szakaszában is érdemes időt és fáradságot szánni az egyes tanulási 

folyamatokat lezáró, több megfigyelési szempontot felvonultató visszatekintésre, és ebben a tanulók 

önreflektív és egymást segítő megnyilvánulásaira. A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók önreflexióját 

érdemes egyszerű kérdésekkel, szempontokkal segíteni, megfogalmazásaikat, mondatalkotásukat 

szükség esetén pontosítani, a társak számára egyértelművé tenni. A megvalósításkor figyelnünk kell 

arra, hogy akár a tanuló önmagára, akár társaira vonatkozó reflexiója lehetőség szerint ne lezárt ítélet, 

hanem a fejlődés perspektíváját felmutató megnyilvánulás legyen akkor is, ha negatív érzelmek 

csatlakoznak hozzá. Így érhető el a felső tagozatra, hogy a beszéd/nyelv fejlődési zavarával küzdő 

tanulók is reális önértékeléssel rendelkezzenek, erősségeiket tehetségként, gyengeségeiket, 

megküzdési stratégiáikat és helytállásukat erősítő fejlesztő lehetőségként élhessék meg, amelyet 

részben képesek meglévő képességeik segítségével kompenzálni. A fent leírt folyamat lépéseinek 

következetes betartása vezeti a közösség egyes tagjait ahhoz, hogy a kevés differenciálási lehetőséget 

kínáló ötfokú értékelés mögé nézve a tanulók önmaguk és mások valódi teljesítményét és 

erőbefektetését is értékelni tudják, ami szintén segíti az SNI tanulók reális önértékelését. Egyben 

kiteljesedik az egymás (ezáltal embertársaik) iránti érzékenység, nyitottság és elfogadás értéke, ami 

ebben az esetben nem naiv rácsodálkozásra, hanem reális, sokoldalú megfigyeléseken alapuló 

ítéletalkotásra épül, ezáltal nyújtva biztos alapot a társadalmi integrációhoz. 

Különösen középiskolás korban nyújthatnak hathatós segítséget és kompenzációs lehetőséget a 

beszéd-/nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára a koherens személyiség és az egészséges 

megküzdési stratégiák kialakításához az olyan kiegészítő, segítő eljárások, mint az autogén tréning, a 

különböző testtudat-erősítő mozgásos és táncterápiák, a sorstársakkal és mentálhigiénés 

szakemberekkel folytatott segítő beszélgetések. A társas kapcsolatok nehezítettsége miatt érdemes 

külön figyelmet fordítani a párbeszédek, a társas kommunikáció fejlesztésére és a konfliktuskezelés 

különböző technikáinak megtanítására, alkalmazására. 

5.1.3. Médiatudatosságra nevelés 

A beszéd-/nyelvi zavarral élő tanuló számára a teljes iskoláztatás folyamán kiemelt feladat a 

kommunikáció minden csatornájának (extralingvális csatorna: gesztus, mimika, térközszabályozás; 

szupraszegmentális csatorna: vokális eszköztár; szegmentális csatorna: verbális kifejezőeszközök) 

fejlesztése. A gesztusok és a mimika (digitális nyelvben az emojik és motikonok) megértésének és 

adekvát használatának fejlesztése segíti a tanulókat a verbális közlések egy részének kiváltásában, 

állapotuk, mondanivalójuk könnyebb kifejezésében. Ezek különböző mnemotechnikai eljárásokkal való 

összekötése segíti a verbális formában nehezen feldolgozható tananyagrészek megjegyzését is. 

A beszédtechnika, a beszéd vokális elemeinek (hangszín-, hangerő-, tempó- és dinamikaszabályozás, 

helyes hangsúlyozás) és az artikulációnak a fejlesztését szolgálja. Az effajta készségfejlesztő feladatokat 

az anyanyelv- vagy nyelvtanórába minden nevelési szakaszban rendszeres gyakorlást biztosítva 
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szükséges beépíteni. Erős fejlesztő hatással bír a dráma- és szituációs játékok alkalmazása a különböző 

szakórákon. Ez a módszer nemcsak a kommunikáció és az önkifejezés fejlesztésében hasznos, hanem 

a tananyag mélyebb átélése folytán annak feldolgozásában és hatékonyabb megjegyzésében is segít. 

A nyelvi zavarral küzdő személyek szóbeli és írásbeli nyelvi megértésének és nyelvi 

kifejezőképességének fejlesztése nemcsak a habilitációs-rehabilitációs órákon, hanem a tanórákon is 

fontos feladat. Az általános iskola felső tagozatán is nehézségek mutatkozhatnak a megértésben, a 

kontextusnak megfelelő szavak megtalálásában, a szövegközi összefüggések megragadásában. Az 

akadálymentesített kommunikációs helyzetekkel támogatjuk a tanulási folyamat mellett a társas 

kapcsolatok kialakítását és fenntartását is, megelőzzük az SNI tanuló peremre szorulását, 

elmagányosodását. 

A digitális eszközök és a média használatára nevelés szintén kiemelt feladat tanulóinknál. Ennek egyik 

oldala a jegyzetelés és az otthoni tanulás digitális eszköztárának, az eszközök biztos használatának 

kialakítása (pl. hanganyagok írássá alakítása, felolvasó programok, hangoskönyvek és jegyzetek, 

szövegszerkesztő és helyesírást ellenőrző funkciók). Másik oldala a képi információk felhasználásának 

helyes aránya a tanulási folyamatban. A megfelelő képi információk segítséget nyújtanak a verbális 

információk feldolgozásához, kiegészítik azokat, ugyanakkor nem nyomják el a verbális feldolgozás 

gyakorlását. Fontos segíteni az internetes médiafelületeken való eligazodást, kialakítani az információk 

szűrésének megfelelő technikáit. 

5.1.4. A tanulás tanítása, pályaorientáció 

Az autonóm tanuláshoz szükséges motiváció erősségét az iskola kezdő szakaszától fogva meghatározza 

az osztályban létrehozott bizalomteljes bátorító légkör, a fejlesztő értékelést helyesen alkalmazó 

módszertan és a gyermeki aktivitást megkívánó heurisztikus és kooperatív tanulási formák 

alkalmazásának gyakorisága. Mivel a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló sokkal több energiát fektet 

az önálló tanulásba, mint tipikus társai, már kezdetektől bátorítani szükséges az önálló érdeklődésének 

megfelelő pluszinformációk begyűjtésére, rövid, rajzzal, vizuális elemekkel megtámogatott 

beszámolók készítésére. Ezzel tanulási, megküzdési képességeit fejlesztjük, de egyben elismerést 

válthat ki osztálytársai körében is. Az általános iskola felső tagozatán a szaktanárok és a 

gyógypedagógus egyeztetésével jelöljünk ki (feldolgozási szempontokkal együtt) olyan egyéni vagy 

csoportos kooperációt igénylő mini projekttémákat, melyek érdeklődés szerint választhatók. A beszéd-

/nyelvi zavarral küzdő tanulókat segítsük a képességeiknek megfelelő feldolgozásban. A 10–11. 

osztályban bátorítsuk őket az érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelő fakultáción való 

részvételre, akkor is, hogyha nem az emelt szintű érettségi, hanem az esetleges szakmaválasztással 

kapcsolatos tájékozottság növelése az elérendő cél. 

A középiskolai szakasz képzési feladatainál (4.3. alfejezet), valamint az önismeretre és emberismeretre 

nevelés feladatainál (5.1. alfejezet) már részletezett módon az eddig megszerzett helyes önértékelésre 

és egészséges önbizalomra építhetjük fel a megfelelő pályaorientációt. A tanulóval együtt tudatosan 

vegyük számba erősségeit, tehetségét, kompenzációs technikáit és nyelvi képességeit. Már a 9–10. 

osztálytól kezdve keressük a pályaválasztás reális lehetőségeit, segítsük hozzá a tanulót az egyes 

szakmákat érintő tapasztalatszerzéshez, hogy a megalapozott döntéshez a lehető legtöbb információ 

álljon rendelkezésére. 

5.1.5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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A társadalmi integráció sikeres elérésében fontos szerepet játszik a szűkebb és tágabb társadalmi 

környezet megismerése, ami az egyes tanévek során koncentrikusan bővül. Kezdetben a szűkebb 

lakókörnyezet nyelvi és zenei hagyományai, a helyi szokások átélése, a velük való érzelmi azonosulás 

játszik fontos szerepet. A nyelvi zavarral küzdő tanulók számára fontos az anyanyelv gyermekversek, 

népi mondókák, szólások, közmondások, népdalok, anyanyelvhez kötődő szokások átélésén keresztül 

való ápolása. A felső tagozat elején a hazai tájakkal való ismerkedés tágítja a nyelvhasználatra való 

rátekintés fókuszát. A tanulók megismerkednek más tájegységek nyelvi fordulataival, kifejezéseivel, 

dalaival, ami elősegíti a rugalmas nyelvhasználat fejlesztését. A nyelvi zavarral küzdő tanulók számára 

ehhez kapcsoltan lényegesen könnyebb az adott tájegységekhez kötődő irodalmi művek megértése is. 

Európa és a világ földrajzának és történelmének megismerésével mindenképpen célszerű összekötni a 

különböző népek gondolkodásmódjának nyelvhasználatban való megjelenését. 

Az állampolgári ismeretek tanulásában és a demokráciára nevelésben a nyelvi zavarral küzdő fiatalok 

számára a jogi értelmezések kibontása, feldolgozása, konkrét cselekvésre váltása a kiemelt feladat, 

főképp a középfokú oktatás során. 

5.1.6. A fenntarthatóság, környezettudatosság 

A személyes tapasztalatokon, a konzekvensen megvalósított környezettudatos szokásokon át (pl. a 

közvetlen környezet tudatos óvása, szépítése, iskolai szelektív hulladékgyűjtés, még inkább a hulladék 

keletkezésének megelőzése) vezet az út előbb a természet fenntarthatósága iránti érzékenységig, majd 

az életösszefüggések megértéséig és az etikus cselekvésért való felelősségvállalásig. A cselekvéses, 

multiszenzoros tapasztalatszerzés segíti a nyelvi megértést. A törvényszerűségek nyelvi leképezésében 

tanulóink biztosan több segítséget igényelnek. Ugyanakkor egyszerű, lényegre törő verbális 

kifejezésformákkal (pl. kulcsszavas összefoglalások), audiovizuális médiahasználat segítségével vagy 

művészeti alkotásokban kompetensen láttathatják a környezet jelenlegi állapotát és a környezettel 

kapcsolatos teendőiket is. 

5.2. Kiemelt kompetenciaterületek 

A széles körű kompetenciafejlesztés az SNI tanulók esetében megelőző, preventív és kiegyenlítő, 

kompenzációs jelleggel egyaránt bír, ezért minden életkorban a szokásosnál is hangsúlyosabb célként 

szolgál. A tanuláshoz szükséges alapkészségek és -képességek intenzív, legalább az iskola alsó 

tagozatának végéig elnyújtott megerősítő, elmélyítő fejlesztése egyfelől a tanulási hátrányok 

kialakulásának megelőzését, másfelől a következményes emocionális és viselkedészavarok lehetőség 

szerinti elkerülését biztosítja. 

5.2.0. Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák minősége egész életre meghatározza az ember tanuláshoz, ezáltal az emberi 

kultúrához való viszonyát. Kialakításuk a beszéd- és a nyelvi zavarok többségénél tágabb 

időintervallumban, hézagmentesen, kis lépésekben, hosszabb gyakorlási és látenciaszakaszokkal 

valósul meg. A célcsoporton belül a beszédfejlődési zavart mutató gyermekeknél gyorsabb (kivéve a 

diszpraxiákat), a nyelvfejlődési zavart mutató tanulóknál lassabb tempóra, a tipikustól eltérő 

dinamikára, pl. fejlődési elakadásokra lehet számítani. A legnagyobb kockázatot az olvasás, írás, 

helyesírás, szövegértés, szövegalkotás, a matematikai fogalmak tanulása jelenti. A tudásvágy és a 

tanulási motiváció megtartása érdekében sikerorientált, apró, de biztos lépésekben haladó stratégiát 
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érdemes választani, sok gyakorlással, ismétléssel. Az írott nyelv elsajátításához szükséges 

kommunikációs és nyelvi készségek folyamatos fejlesztése előzze meg és kísérje az olvasás- és 

írástanulást a teljes alsó tagozaton át. A biztos nyelvi és írott nyelvi alapozásra épül később az egyes 

szaktárgyak speciális szókincse, nyelvezete. Ezek olvasása, megértése, szóbeli és írásbeli 

szövegalkotásban való használata szintén következetes gyakorlást igényel, azonban minőségileg új 

szintre emeli az alsó tagozaton megszerzett alapkompetenciákat. Ez a szaktárgyak értő, 

összefüggéseket felismerő tanulásának előfeltétele. 

5.2.1. A tanulás kompetenciái 

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók tanulási kompetenciáinak fejlesztése nem tér el jelentősen a 

tipikus fejlődésű gyermekekétől. A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók számára a zavar sokszínű 

tüneti képe miatt egyénileg szükséges azonosítanunk a hatékony tanulási utakat. Kisiskoláskorban az 

utánzásra épülő tanulási kompetenciából indulunk ki, ami a nyelvi zavarok egyes formáinál szintén 

sérül. A biztos utánzás kialakítása az alsó szakaszban még tart, de vele párhuzamosan egyre nagyobb 

jelentőségre tesz szert az önálló munka. A tanulót – önmaga erősségeinek és nehézségeinek 

megismerésén finoman, de folyamatosan dolgozva, sokféle megismerési-tanulási utat megmutatva – 

segítjük a számára leghatékonyabb tanulási formák felismeréséhez. Végsőképpen egy belső 

motivációval rendelkező, önreflexióra képes önálló tanulási potenciálhoz juttatjuk, mely a mai 

információalapú társadalomban elengedhetetlen élethosszig való tanulás alapjává válik. A tanulási 

folyamatok nehezítettsége és „energiaigényessége” miatt kiemelten kell figyelni a tanuló 

motivációjának fenntartására, az érdeklődésére számot tartó tanulási célok megválasztására. Ezzel 

tehetünk a legtöbbet azért, hogy ne fejlődési hátrányai, hanem tudatosan megszerzett kompetenciái 

határozzák meg későbbi életútját. 

5.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A fejlesztés fő iránya a kommunikációs-nyelvi intervenció. A kommunikációs szándék jelen van, de 

többnyire a nyelvi (írott nyelvi), néhol a vokális (pl. hangsúly, hanglejtés, tempó, hangszín) vagy a 

metakommunikáció (pl. gesztus, mimika, térköz) is akadályokba ütközik. A beszéd- és/vagy nyelvi 

zavart mutató tanulóknál a kommunikáció mindhárom csatornáján a társas kapcsolatok kialakításához 

és fenntartásához megfelelő kompetenciákat kell kialakítanunk. Ez élteti a tanuló későbbi társas 

kapcsolatait. A metakommunikációban erős tanulók kompetensebbnek élik meg magukat a 

kommunikációban akkor is, hogyha a vokális és/vagy a verbális csatornán egyébként akadályokba 

ütköznek. A beszédfejlődési zavarok körében gyakori a vokális csatorna akadályozottsága (pl. 

hangképzési, rezonancia-, beszédfolyamatossági és beszédmotoros zavarok). Fontos, hogy a tanuló 

megtanulja szabályozni hanglejtését, beszédtempóját, hangerejét stb. Ezek által kifejezőbbé válik 

beszéde, nagyobb figyelemfelkeltő ereje lesz. A nyelvfejlődési zavarokkal élő tanulók a verbális 

csatornán kényszerülnek folytonos akadályátlépésre. A verbális kommunikáció fejlesztése számukra 

életen át tartó program. A kommunikációs partner megértése, a szókincs és a grammatika, valamint a 

jelentéshez való hozzáférés szempontjából éppen úgy fejlesztésre szorul, mint a kifejező beszéd. 

Utóbbi a bennük élő képzetek, gondolatok „átvivő anyaga”. A szaktárgyak tanulásában gyakran 

nehezíti a tanulók helyzetét a rugalmatlan nyelvhasználat, ami nem alkalmazkodik az adott 

szituációhoz, tartalomhoz. Az egyes szaktárgyak speciális kifejezései és fordulatai nem épülnek be 

automatikusan a beszédbe, ezeket külön-külön szükséges gyakorolni. 
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5.2.3. A digitális kompetenciák 

A „Z generáció” és az azt követő generációk már „digitális bennszülöttként” élik meg gyermekkorukat. 

A digitális kompetenciák fejlesztésének a beszédfogyatékos populáció szempontjából két kiemelt 

területe van. Az egyik, az egyre korábban rutinszerűvé váló eszközhasználat a kommunikációs 

akadálymentesítést jelentősen megkönnyíti. A különféle szövegszerkesztők, felolvasó programok, 

hangzóbeszédet felismerő applikációk, fordítóprogramok, szinonima- és idegen nyelvi digitális 

szótárak, képszerkesztő alkalmazások széles tárháza áll rendelkezésre. 

A célcsoport alapproblémáját jelenti a verbális információk szűrése, válogatása, feldolgozása, 

megértése vagy éppen létrehozása. Különös gondot kell fordítani arra, hogy az információözönből a 

tanuló képes legyen a szükséges információk kiszűrésére, rendszerezésére, más információkkal való 

összevetésére, és az érvényes, valamint az álinformációk elkülönítésére. Fokozottan kell ügyelni – és 

később megtanítani –, hogy a tanuló csak olyan és annyi információt gyűjtsön, amit nyelvi készségei, 

érzelmi és értelmi fejlődése aktuális szintjén képes feldolgozni, megérteni és alkalmazni. 

5.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A társuló zavarokkal nem küzdő, nyelvfejlődési zavart mutató tanulók erőssége lehet a praktikus 

gondolkodás, a képi gondolkodás, a természettudományos jelenségeket és folyamatokat átlátó 

gondolkodás, a matematikai gondolkodás vagy az intuitív gondolkodás. Ezek fejlesztése a 

tehetséggondozás része is lehet. Ehhez célszerű az induktív út, ahol nem túl összetett nyelvi műveletek 

végzésével jutunk a következtetéshez, hipotézishez, amit aztán újra kiteszünk a gyakorlat próbájának. 

Az érintett tanulók a szövegértési folyamatok közben megnyilvánuló gondolkodási műveletek közül is 

az ábrákhoz, képekhez kapcsolódó feldolgozási folyamatokban és az egyszerű információk 

kikeresésében a legeredményesebbek. Az írott vagy beszélt nyelv feldolgozásakor nehezen találják 

meg a különböző mondatok között rejlő összefüggéseket. A metaforikus gondolkodás sem az 

erősségük. Nyelvi kifejezőkészségük fejlesztésére azért is szükség van, hogy a belső képekből származó 

önálló gondolataikat minél teljesebb formában közölhessék. 

5.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A személyes kompetenciák fejlesztése a tanuló önmagáról alkotott részletgazdag, reális belső kép 

kialakításával és az önmaga észlelési és mozgásos funkcióinak felfedezésével kezdődik. A testtudat és 

a téri tájékozódás szempontjából gyakran érési késést mutató beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló 

számára még kisiskoláskorban is ez a legfontosabb feladat. Lényeges, hogy a gyermeki személyiség 

mozgásában szabadnak, ezzel végtelen lehetőséggel bírónak és alkotóképesnek élje meg önmagát. 

Minél több a mozgásos játék és alkotás, annál pontosabb lesz a mozgás, cselekvés kontrollja is. A 

gyermek az alkotó folyamatokban megtapasztalja a fantázia kibontakozását, később pedig ennek 

segítségével éli meg saját lelki-érzelmi működéseit. A kamaszkorban szintén a belső képekhez 

kapcsolódva figyel fel önmaga gondolkodására. Ahogyan a kisiskolás uralni igyekszik mozdulatait 

(pontos koordináció, finommotoros működések), a kamasz úgy tanulja kordában tartani érzelmeit, 

indulatait, a fiatal felnőtt pedig már fegyelmezni képes saját gondolkodását, ítéletalkotását. Csak a 

testi-lelki-szellemi szempontból koherens személyiség képes reális önreflexióra, és megküzdési 

stratégiái által ő tud erényt kovácsolni nehézségeiből, túllépni az újra és újra elé álló nyelvi 

akadályokon. A saját testtel való kapcsolat különösen érzékeny olyan esetekben, amikor valamilyen 
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látható anatómiai elváltozással él a gyermek (lásd fentebb, pl. ajak- és/vagy szájpadhasadékos, 

orrhangzósságot mutató gyermekek). 

Ezeket a kompetenciákat tanulóinknál nem verbális tanítási módszerekkel, magyarázatokkal, inkább 

mintaadás útján lehet hatékonyan fejleszteni. Amennyiben a családi, az iskolai vagy 

osztályközösségben megtapasztalják a nyitottságot, a befogadást, a kölcsönös figyelmet és toleranciát, 

a bizalommal teli, nyílt kommunikációs légkört, ez a minta meghatározó lesz későbbi életükben is, 

érdeklődők és érzékenyek maradnak a társadalmi jelenségek iránt, mivel ez a hozzáállás akaratlanul is 

szokásukká válik, majd a szokás a felnőttkor felé haladva egyre tudatosabb felismeréssé alakul. 

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

Az alkotás a fent említett személyiségfejlesztő hatás mellett akadálymentes kifejezési csatornát jelent 

a beszéd- és nyelvfejlődési zavarral élő tanuló számára. Ebben a kifejezési módban kompetensnek éli 

meg önmagát (akár különös tehetséget is mutathat). A csoportos vagy egyéni formában végzett 

művészeti tevékenységek, komplex művészeti terápia vagy zenei improvizáció a dadogás, a 

hangképzési zavar kezelésének hatékony módja lehet. A másodlagos pszichés vagy magatartási 

zavarok oldásában is jelentős szerepet játszik a művészi alkotó folyamat vagy a művészeti alkotások 

szemlélése. Az ének-zene tanulás a gyakran érintett auditív feldolgozóképesség fejlődéséhez járul 

hozzá. A művészeti alkotás során jelentkező „flow élmény” segít a kialakult belső feszültségek 

oldásában, az érzelmi terhelés elengedésében. 

5.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A társadalmi integrációban több kompetencia is fontos szerepet játszik, pl. az alapkompetenciák, a 

személyes és társas, a kommunikációs, a kreatív alkotás, önkifejezés és a tanulási kompetenciák. Ezek 

fejlődése a munkavállalói kompetencia több területét is megszólítja. A társadalmilag hosszú távon 

hasznos munkavállaló: kreatív, adaptív, képes az élethosszig tartó tanulásra, gördülékenyen 

kommunikál, képes használni a digitális rendszereket. Jó problémafelismerő és -megoldó képességgel 

rendelkezik. Amennyiben a beszéd- és nyelvi zavarral élő tanuló kompetenciáit kiegyenlítetten 

fejlesztjük, növekszik a sikeres társadalmi integráció esélye. 

5.3. Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

Függetlenül a tanulási terület jellegétől, a nyelvi zavar specifikuma, hogy átszövi a teljes tanulási-

tanítási folyamatot, ezért önmagában hordozza a verbális tanulási zavarok kockázatát. Ennek 

megfelelően szükséges minden tanulási terület tartalmait preventív készségfejlesztéssel kiegészíteni, 

valamint mennyiségi és minőségi szempontból megfelelően adaptálni. Az alapkoncepció részletezését 

a 4. fejezet (Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok) tartalmazza. Az egyes 

területek leírásakor csak a beszéd- és/vagy nyelvi zavarral kapcsolatos speciális habilitációs és 

rehabilitációs feladatokra térünk ki. 

5.3.1. Magyar nyelv és irodalom: magyar nyelv és irodalom 

A beszéd- és nyelvi/írott nyelvi megértés mint ismeretszerzési eszköz fejlesztése, a beszéd és 

nyelvi/írott nyelvi produkció mint önkifejezési és ismeretközlési eszköz fejlesztése kiemelt feladat a 

nyelvi és beszédzavarral küzdő tanulók számára. A populációba tartozó tanulók anyanyelvi 

teljesítményei között jelentős különbségeket tapasztalunk. A tanulási célokat az egyes tanulók egyéni 
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képességeihez, aktuális nyelvi fejlettségi szintjéhez mérten a logopédussal való konzultáció 

segítségével szükséges megállapítani. Célszerűen hosszabb időintervallumok (pl. kétéves) kijelölésével 

is élhetünk. Az alábbi leírásban inkább az egyes területek kiemelt feladatait vesszük számba. 

A beszéd- és nyelvi fejlesztés terén kiemelt feladatként kezeljük minden nyelvi szint fejlesztését 

(beszédhangzók, fonémafeldolgozás, szókincs és szóhasználat, szóelőhívás, toldalékhasználat, 

mondatalkotás és kontextushoz, szituációhoz kötött nyelvhasználat). Ezek arányát az anyanyelvi 

fejlesztésben a tanuló képességstruktúrájához viszonyítva határozzuk meg. 

Az írás-olvasás tanulásának szakasza a beszéd és nyelvi zavarral küzdő tanuló további boldogulása, 

tanulási kompetenciája szempontjából kulcsfontosságú, egy életre meghatározhatja a tanulás 

sikerességét. Ezért igen körültekintően alakítsuk az olvasástanulás folyamatát! A beszéd- és nyelvi 

zavarral küzdő tanulók olvasás-írás tanításának előfeltétele, hogy a tanuló a beszédfeldolgozás során 

legalább egy-egy szó szótagjait és első hangját biztosan felismerje, leválassza, azonosítsa. Ezt az 

olvasástanulást megelőző készségfejlesztés során kell kialakítanunk. Az érintett tanulók esetében 

kizárólag hézagmentes, evidenciaalapú, preventív, proaktív szemléletű hangoztató-elemző, összetevő 

olvasástanítás lehet sikeres. Ezt szükség szerint késleltetett írástanítással kössük össze. A 

betűtanításban a négyes asszociáció alkalmazása biztosítja a legszélesebb körű, multiszenzoros 

tapasztalatszerzést. Az összeolvasás tanítása fokozatosan, hézagmentesen nehezedő kell hogy legyen. 

A szövegértés fejlesztésének minden esetben párhuzamosan kell haladnia a dekódolás 

(olvasástechnika) fejlesztésével. Kezdetben a tanulók autobiografikus emléknyomaihoz kapcsolható, 

egyszerű nyelvi felépítésű, a mindennapi életben jellemző szituációkat bemutató szövegeket érdemes 

feldolgozni. Ezek sikerélményt hoznak, erősítik az olvasottakkal való érzelmi azonosulást, ezáltal az 

olvasási motivációt. A szövegértés fejlesztésében fokozatosan, a tipikus nyelvi fejlődésű tanulókhoz 

képest késleltetve tolódik el a hangsúly az egyre összetettebb gondolkodási műveletek felé (pl. explicit 

és implicit összefüggések átlátása egy bekezdésen belül és több szövegrész között). 

A nyelvtani jelenségek feldolgozását mindig egyszerű példákon, kérdőszó alapján való azonosítással, 

csoportosítással, sok metanyelvi tapasztalat szerzésével kezdjük el. Ebben kellő gyakorlással a nyelvi 

fejlődésében súlyos elmaradást mutató tanuló is eredményes lehet, míg a leíró nyelvtani definíciók 

pontos visszaadása szinte megoldhatatlan számára. A nyelvtani szabályok betartásában és a helyesírás 

terén a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók jelentős elmaradást mutatnak, esetükben a helyes leírás 

nem válik automatikus készséggé, mindvégig jelentős szerepe van a tudatos hibajavítás 

megtanításának. Ez mint metakognitív, kompenzáló tevékenység jól fejleszthető. Nyelvi zavar esetén 

az általános iskolai szakasz végére konzekvens (mindig csak egy szabályt gyakorló), rendszeres, de rövid 

gyakorlási periódusok esetén is főként az evidenciaalapú és a szóelemzés elvét figyelembe vevő 

helyesírás várható el. 

Az irodalmi alkotások feldolgozásában a mondanivaló különleges, művészi feldolgozása, gazdag 

konnotációja és esetleg szokatlan vagy régies nyelvezete, a használt költői, írói eszközök megnehezítik 

a nyelvi megértést, a jelentéstulajdonítást. A szintaktikai feldolgozás és a verbális emlékezet jelentős 

gyengesége, valamint a szóelőhívás nehézsége miatt tanítványainknak jelentős kihívást okoz rövid 

memoriterek megtanulása is. Ezért a feldolgozásra vagy megtanulásra szánt művek kiválasztását 

körültekintően kell mérlegelni, megtanulásukat pedig mnemotechnikai eljárások használatával 

ajánlott segíteni. Nyelvi zavar esetén nemcsak a feldolgozott irodalmi művek számát és minőségét 

fontos differenciáltan kezelnünk, hanem a feldolgozás módszereit és mélységét is. A költői eszközök 

felismerése, mondanivalójuk megértése hosszú gyakorlást igényel. A képes beszéd megértése és a 
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mondanivaló átvitt értelmezése, a metaforák vagy az idiómák megértése különösen nehéz a 

nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára. A kötelező olvasmányok megválasztását és 

elolvasásának idői ütemezését is igazítani kell a tanuló aktuális olvasási és nyelvi feldolgozó 

képességeihez és pszichomotoros tempójához. Részesítsük előnyben a hangoskönyvet vagy a 

rövidített irodalmi változatokat. A műből készült filmet inkább csak az elolvasást és meghallgatást 

követően, a feldolgozás gazdagításához használjuk. Alkalmazhatunk változatos vizuális és dramatikus 

feldolgozási módszereket a megértés ellenőrzésére. 

5.3.2. Matematika 

A matematikai készségek tekintetében a beszéd-/nyelvfejlődési zavart mutató tanulók teljesítménye 

széles skálán mozog. Némelyek közülük (általában a társult zavarokat nem mutatók) a matematikai 

szimbólumok és matematikai gondolkodás terén kiemelkedően teljesítenek. A matematikai 

kompetenciák elsajátítása esetükben a tipikus fejlődésű tanulókéhoz hasonló ütemben haladhat, 

mélységét az egyéni fejlődési dinamikát figyelembe vevő tehetséggondozás szabja meg. Más 

nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók átlagos matematikai képességekkel rendelkeznek, a számolás, 

számfelismerés, a műveletvégzés, a helyi értékek, később pl. az egyenletek, a kombinatorika, a 

halmazok, az egyenletek és mértani szerkesztések terén is. Azonban a definíciók, fogalmak 

megtanulásában, felidézésében nyelvi feldolgozási és verbális emlékezeti gyengeségük miatt jelentős 

hátrányban vannak. Szintén hátrányba kerülnek az órai magyarázatok szeriális-verbális 

feldolgozásában, ezért többszöri ismétlésre, időszakosan felzárkóztatásra lehet szükségük. Az érintett 

tanulók előrehaladása tipikusan fejlődő társaikéhoz hasonló ütemben csak akkor biztosított, ha a 

meghatározásokat, definíciókat inkább a praktikus példákon keresztül való alkalmazás során, és nem a 

szó szerinti felidézés alapján várjuk el. Minden nyelvfejlődési zavarban érintett tanuló esetében 

nehézséget okoz a szöveges feladatok megértése, akár szóban, akár írásban jelennek meg. Itt szükség 

lehet a szöveg nyelvi egyszerűsítésére (akadálymentesítésre). Szintén érdemes gondot fordítani a 

szöveges példákban gyakran előforduló nyelvi fordulatok gyakorlására, más és más adatokkal való 

alkalmazására. Csak akkor kaphatunk megfelelő képet a nyelvfejlődési zavart mutató tanuló 

matematikai készségeiről és tudásáról, ha meggyőződtünk arról, hogy megértette a feladatot. 

A nyelvi zavarok mellé leggyakrabban a diszkalkulia és a figyelem-, illetve aktivitási zavarok társulnak. 

Ezekben az esetekben a matematikatanulást az egyéb pszichés fejlődési zavarokkal küzdő tanulók SNI 

irányelvei alapján célszerű megszervezni. 

5.3.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek  

A történelem és az állampolgári ismeretek egyes témaköreinek feldolgozásakor nyelvfejlődési zavar 

esetén előnyben kell részesíteni az aktív tanulást, a szituációkon, dramatikus feldolgozáson, közvetlen 

tapasztalatszerzésen alapuló ismeretszerzést. Ezek tanulságainak, összefüggéseinek felismerésében a 

nyelvi zavart mutató tanulók általában nem igényelnek támogatást, ugyanakkor nyelvi feldolgozásuk 

terén, pl. a törvényszerűségek és az idői egymásutániság kifejezésében több segítségre és hosszabb 

időre van szükségük. A feldolgozáskor érdemes egyszerű, célzott kérdésekkel segíteni a nyelvi 

megfogalmazást. A megértést támogatja a történelmi jellemzőkhöz igazodó feldolgozási technikák (pl. 

idővonal, gondolattérkép) használata is. A tankönyv leckéinek, valamint az eredeti források önálló 

feldolgozása során gondot okozhat a társadalmi folyamatokat leíró szövegekben rejlő implicit 

összefüggések felismerése, a lényegi események kiemelése is. Ezt kapcsolódó filmrészletekkel, 

magyarázó animációkkal és a legújabb kor esetén családi elbeszélések gyűjtésével segíthetjük. Fontos 
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segítség lehet a digitális tankönyv, melyet felolvasóprogram segítségével is feldolgozhat a tanuló, így 

több csatornán multiszenzorossá tehető az információfeldolgozás. 

5.3.4. Erkölcs és etika 

Az erkölcstan tanításában a pedagógusok személyes példaadása, embertársaikkal szemben tanúsított 

attitűdje legalább annyit nyom a latba, mint az órán elhangzott mesék, történetek. A beszédfogyatékos 

tanulók szempontjából nagyon hasznos, ha egy-egy konfliktust, erkölcsi dilemmát szituációs vagy 

dramatizált játékokkal dolgozunk fel, mivel a gesztusok, téri helyzetek, a hangszín, a hanglejtés 

nagyban segíti a nyelvi megértést. Emellett az iskolai konfliktusok közösségi megbeszélése, az 

együttélés mindennapi szituációit felelevenítő drámajátékok, filmrészletek, interaktív színházi 

előadások segítségével a nyelvi fejlődésükben zavart mutató tanulók az érzelmek és erkölcsi dilemmák 

átélése útján könnyebben megértik a társadalmi együttélés etikai elveit, írott és íratlan törvényeit, 

belehelyezkedhetnek mások nézőpontjába. Ezzel válthatjuk ki a számukra nyelvileg nehezen 

feldolgozható elvont filozófiai magyarázatokat. 

5.3.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, 

kémia, fizika és földrajz 

A természettudományos ismeretek gyakorlati példákon, kísérleteken át való megélése, majd 

megértése elsőbbséget kell hogy élvezzen a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók oktatásában. A 

jelenségek pontos megfigyelését nemcsak a verbális leírások, hanem rajzok, folyamatábrák, táblázatok 

és grafikonok, akár rövidfilmek is visszatükrözhetik. Ezek nem befolyásolják a megértés mélységét, 

viszont megkönnyítik a folyamatok, az ok-okozati összefüggések feldolgozását. Az általánosítás és a 

jelenségek törvényszerűségeinek absztrahálása nyelvileg nehezebb feladat. A definíciók, törvények 

pontos nyelvi reprodukálásában jelentősen gyengébben teljesítenek a nyelvi zavart mutató tanulók. 

Ezek gyakorlása több segítséget igényel, többletidőre és különböző mnemotechnikák alkalmazására 

van szükség. A törvények alkotó alkalmazásában, az intuitív vagy problémamegoldó gondolkodásban 

azonban kifejezett tehetséget mutathatnak a nyelvi fejlődési hátránnyal küzdő tanulók is. Törekedni 

kell tehát arra, hogy főként a látható, tapasztalható világ törvényszerűségeit, gyakorlatban is 

alkalmazható természettudományos ismereteket tanítsunk az általános iskolai szakaszban. Az „anyag 

alatti világ” és a makrokozmosz közvetlenül nem megtapasztalható elméleteit inkább a gondolkodás 

fejlődésének előrehaladtával, a középiskolai időszakban érdemes megismertetni a nyelvi zavart 

mutató tanulókkal. 

5.3.6. Idegen nyelv: élő idegen nyelv 

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók a beszédben való gátlásaikon kívül általában nem mutatnak 

markáns nehézségeket az idegen nyelv tanulása tekintetében (kivéve a beszédfeldolgozásban és a 

nyelvi képességekben is érintett csoportokat: rezonanciazavar, verbális diszpraxia). Legfeljebb a 

kiejtésben és a kommunikációs bátorságban térnek el társaiktól. Ezt érdemes középiskolás korban 

idegen nyelvi közegben oldani, több hetes ott tartózkodást, diákcsereprogramot biztosítani, ami 

kedvezően hat a motivációra és a beszédfélelem oldására is. 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók az idegen nyelv tanulásában is markáns hátránnyal indulnak, 

bár a jelenkor nyitott társadalmában és sokszor a szülők igényeinek megfelelően is több nyelvvel, de 

főként az angol nyelvvel a mindennapjaikban is találkoznak. A magasabb szintű idegen nyelvi tudásig 
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(pl. nyelvvizsga) közülük kevesen jutnak el, mindenképpen érdemes azonban legalább egy idegen 

nyelvet választani, és a mindennapi beszéd készségeit fejlesztve praktikusan használható 

kommunikációs kompetenciát felépíteni. A nyelvválasztásban a találkozási gyakoriság (vagyis, hogy a 

mindennapi életben melyik idegen nyelvvel találkoznak gyakrabban a diákok, pl. a magyar nyelvben is 

használt idegen kifejezések, idegen nyelvű filmek, popslágerek, számítógépes játékok) mellett az játszik 

szerepet, hogy a tanuló milyen típusú nyelvi zavarral küzd. A morfológiai-szintaktikai túlsúlyú zavart 

mutató tanulók számára, valamint a szótalálási nehézséggel küzdők számára például előnyösebb a 

sekély morfológiájú és sok rövid szóval operáló angol nyelv. Itt a praktikus nyelvi kifejezésig könnyebb 

eljuttatni tanulóinkat, csak később, a magasabb szinteken találkoznak bonyolult nyelvi szerkezetekkel. 

A beszédfeldolgozás és -megértés zavarával küzdő tanulók számára esetleg a német nyelv előnyösebb 

– ahol hosszabb szavak és világos szerkezetek vannak –, mivel ők a sok rövid szóból álló nyelvtani 

kötőanyagot ritkásan tartalmazó közléseket nehezebben értik meg. 

Bármelyik élő idegen nyelvet választjuk, az első három évben a nyelvtanulás mindenképpen lassabb 

haladással, kisebb lépésekre bontva, több gyakorlással valósulhat meg. Az alsó tagozaton döntően 

szóbeliséggel találkozzanak a tanulók; éljék át az adott nyelv vokális jellemzőit: zenéjét, ritmusát, 

rímelését, csengését. Erre igen megfelelőek a gyermekversek, dalok, játékok. Egyszerű, a 

mindennapokban jól használható alapszókincs, néhány mondatos szövegek megtanulására, 

megértésére érdemes gondot fordítani. Javasolt, hogy az idegen nyelvi írásbeliség kialakítását csak azt 

követően kezdjük el, mikor az anyanyelven való olvasás-írás készsége már megszilárdult. Ez körülbelül 

harmadik-negyedik osztályban következik be. Ezt megelőzően is lehet bővíteni a szókincset, képes 

szótárakkal, rajzos mnemotechnikák segítségével tudjuk leküzdeni az esetleges szótalálási 

nehézségeket. A nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek szókincse egészen középiskolás korig 

folyamatosan fejlesztést igényel. Az idegen nyelvi szókincs is ennek megfelelően, lassan, sok 

gyakorlással bővül. A megjegyzést a gyenge verbális munkamemória, a felidézést a szótalálási 

nehézségek hátráltatják. A multiszenzoros érzékeltetés segít a bevésésben. A mondatalkotást és a 

párbeszédek létrehozását nehezíti emellett, hogy a nyelvhasználat – akárcsak az anyanyelven – 

általában kevés rugalmasságot mutat, nehezen alkalmazkodik a változó kontextushoz. Változatos 

szituációkban, sokféle párbeszédben érdemes adaptálni a megtanult fordulatokat. A nyelvtani 

viszonyok megértése a nyelvi zavart mutató tanulók esetében később következik be, ezért inkább a 7-

8. osztály, valamint a középiskola időszakában válnak képessé a nyelvtan intenzív tanulására. Lényeges, 

hogy metakogníciójuk, önismeretük fejlődésével a nyelvtanulásban is reális célokat tűzzenek ki maguk 

elé. 

5.3.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Alapvetően minden tanulónak minden művészeti ágban az alkotás szabadságát, az önkifejezés sikerét 

és az alkotó folyamat „flow” élményét a legfontosabb megélni. A nyelvfejlődési zavarral küzdők más 

kifejezési formákban mutathatnak kifejezett tehetséget; ilyenek általában a vizuális művészetek, a 

kézműves tevékenységek. Ezekben az esetekben már az általános iskolai szakaszban is fontos a 

tehetséggondozás. Rajzkészségük tipikusan is fejlődhet, ha a nyelvi elmaradáshoz nem társul 

grafomotoros zavar. Az ének-zene tantárgyban az időbeli egymásutániság észlelése, a kottaolvasás, a 

finom akusztikus megkülönböztető készséget igénylő zenei darabok nehézséget okozhatnak a nyelvi 

fejlődési zavarral vagy az auditív feldolgozási zavarral küzdő tanulók számára. Itt évről évre 

képességeiknek megfelelő, egyéni célokat kell kitűzni. A dadogóknak és más beszédzavart mutató 

tanulóknak kifejezetten jót tehet az éneklés, közben általában nem dadognak. Érdemes törekedni rá, 
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hogy az együtt éneklés-zenélés öröme megmaradjon, akkor is, ha más készségekben a nyelvfejlődési 

zavarral küzdő gyermekek nem érik el tipikusan fejlődő társaik teljesítményét (pl. kottaolvasás). A 

nehezített verbális tanulási teljesítmények miatt a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulónak oázis lehet, 

megnyugvást, kilégzést biztosíthat minden művészeti óra, ha befogadó, alkotó légkör uralkodik, ahol 

mindenki teljesítményét önmagához mérik. 

5.3.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A verbalitástól független tanulási folyamatokban tanulóink általában átlagosan teljesítenek. A digitális 

világ feldolgozása, a problémamegoldó gondolkodás lehet kifejezett erősségük is. A digitális 

kompetenciák minél jobb elsajátítása nyelvi zavar esetében kiemelkedő jelentőségű, mivel 

esélyegyenlőséget biztosít. A különböző technológiák segítségével kommunikációs-nyelvi 

akadálymentesítést érhetünk el (gépírás, felolvasó programok, jegyzetelő programok, digitális 

átalakító programok), és segíthetjük az önálló tanulás kialakulását. 

Fontos, hogy ezek a kompetenciák már az általános iskola felső tagozatának végére tanulóink birtokába 

kerüljenek, hiszen a tanulnivaló mennyiségének növekedésével még differenciált feladatadás mellett 

is csak akkor van esélyük lépést tartani, hogyha a tipikus fejlődésű társaikhoz hasonlóan férnek hozzá 

az ismeretekhez. A megfelelő eszköz kiválasztásában, az eszközhasználat tanításában a 

gyógypedagógus és az informatikatanár szoros együttműködésére van szükség. 

A technológiai lehetőségek kiaknázásával egyenrangúan fontos az etikus és felelősségteljes használat 

megértése és megvalósítása. További szempont az IKT-használattal kapcsolatban az addiktív 

magatartásformák elkerülése, a tevékenységrepertoár beszűkülésének megelőzése. Ebben a 

tekintetben a nyelvfejlődési és a beszédzavarral küzdő tanuló egyaránt veszélyeztetett lehet, ha társas 

kapcsolatai eleve szűk körűek, kevéssé élők. A tantárgy feladata a biztonságos internethasználat 

tanítása is. Ezen a területen a tanulók gyenge kommunikációs kompetenciájuk és nyelvi zavaruk miatt 

szintén veszélyeztetettek. 

5.3.9. Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 

A testnevelés több szempontból is kiemelkedő szerephez jut a beszéd-/nyelvi zavarokat mutató 

tanulók fejlesztésében. A nagyobb fizikai és szellemi megterhelés miatt fontos a jó erőnlét, a megfelelő 

állóképesség kialakítása. Az alsó szakaszban a mozgáskoordináció, a testtudat, a téri orientáció és az 

egyensúly fejlődésének nehézségével küzdő tanulók (pl. verbális diszpraxia, nyelvfejlődési zavarhoz 

társuló tünetek) mozgásfejlesztésére külön gondot kell fordítani. Érdemes nehézségeikhez adaptált, 

differenciált feladatadással segíteni a fenti készségek fejlődését, főképp az olvasástanítás időszakában, 

legalább az első négy osztályban. A verbális diszpraxiás tanulók számára az egyes mozgásszekvenciákat 

elemi egységekre lebontva, sok ismétlés segítségével érdemes tanítanunk. Várhatóan a megtanult 

mozgásforma más helyzetre való rugalmas adaptálása is nehézséget jelent az érintett tanulók számára, 

ezért változatos formában és szituációkban újra meg újra szükséges elővenni a feladatokat. 

A rendszeres mozgás segítheti a tanulási helyzetekben felgyülemlett stressz és frusztráció 

oldását, sikerélményhez juttatva a tanulót, emellett az önértékelés, az önbizalom javulásához is 

hozzájárulhat. 

6. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztési területek 
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A beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül majdnem 20 diagnosztikus képet különböztetünk 

meg. Minden diagnosztikus kép önálló, a többitől részben eltérő fejlesztési szükségleteket vonz, 

emellett minden tanuló önálló individuum. A képességek, a személyiség egyedi kombinációja és a 

fejlődési zavar súlyossága is egyénenként változó. Ugyanakkor mindannyiuknak joga van a 

képességeikhez mért legmagasabb szintű oktatáshoz. A differenciálás lényege, hogy mindenki a 

szükségleteinek legmegfelelőbb, fejlesztő hatású nevelésben-oktatásban részesüljön. A differenciálás 

célja, hogy mindenki a saját tempójában, mégis a legeredményesebb fejlődést tudja elérni, teljesítve a 

személyre szabott követelményeket, fejlesztési célokat. 

A differenciálás alapfeltétele a tanuló állapotának részletes megismerése, melyben a szakértői 

vélemény multidiszciplináris diagnózisa mellett a tanítók, szaktanárok pedagógiai megfigyeléseire is 

támaszkodunk. Többek között feltérképezésre kerül a tanuló előzetes tudása, temperamentuma, 

általános aktivitása, önállósága, társas helyzetekben mutatott együttműködési készsége, 

kommunikációs jellemzői. A tanári megfigyeléseket érdemes a diákkal is átbeszélni, támaszkodva az ő 

saját megfigyeléseire, tapasztalataira is. Így tudatosan feltérképezve erősségeit és gyengeségeit 

hatékonyabb kompenzációs lehetőségek tárulhatnak fel. 

A differenciálás különböző lehetőségei közül lehet választani: A nyelvi zavarral küzdő tanulók 

fejlesztésében szinte minden esetben szükséges a tartalom szerinti differenciálás (pl. instrukciók, 

szövegek egyszerűsítése). Szintén gyakori a folyamat szerinti differenciálás (pl. nyelvileg egyszerűbb 

vagy összetett feladat adása, a nyelvi feldolgozás vagy a gondolkodási műveletek különböző szintjei 

közötti differenciálás). A produktum szerint is fontos differenciálni, hogy a tanulók akadálymentesen 

tudják megvalósítani feladataikat (pl. esszéírás, képregénykészítés, idővonal-rajzolás, 

videodemonstráció készítése). 

A differenciálás a tanulás szervezése során sokféle formában jelenhet meg: 

− különböző módokon lehet segíteni az eltérő nyelvi képességekkel rendelkező tanulóknak (pl. 

az instrukció felolvasása, a kulcsszóra való rámutatás, önálló olvasás elvárása); 

− különböző feladatok alkalmazhatók (mindenki a képességeinek megfelelő feladatot kapja 

ugyanabban a témában); 

− ugyanazt a feladatot különböző tevékenységekkel lehet végrehajtani (az egyik csoport 

szövegből, a másik grafikonból, a harmadik egy filmből gyűjti be ugyanazokat az ismereteket); 

− különböző szociális keretek között valósul meg a feladat (páros, csoportos, egyéni munkákkal 

is egyidejűleg); 

− különböző információs csatornák felhasználásával valósítható meg a tanulás (vannak, akiknek 

a hallás utáni észlelés, vannak, akiknek a látott dolog mond többet); 

− különböző célok tűzhetők ki (az egyik tanuló a legfontosabb adatokat, a másik az 

összefüggéseket, a harmadik a szerző szándékát emeli ki); 

− különböző érdeklődés szerint adható az olvasnivaló szövege (hasonló nehézségű olvasmány, 

minden tanuló az érdeklődését követve választ); 

− különböző értékelési formák alkalmazása lehetséges, vagy maguk a tanulók választanak; 

− a tananyag feldolgozása egyik tanulónál a készségek, másiknál az ismeretek megszerzésére 

fókuszál; 
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− az egy-egy tanulóra fordított időben valósítható meg a differenciálás. 

A legfontosabb, hogy a pedagógus tudatosan válasszon differenciálási formát minden feladathoz, a 

tanuló képességeihez és a feladat jellegéhez mérten megfelelőt. 

7. Értékelés (tanulási eredmény) 

A Nat tanulási eredményeinek elérésében a beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül nagy 

változatosságot tapasztalunk. A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók, ha társult zavarokkal nem 

küzdenek, általában a tipikus fejlődésű tanulókhoz hasonlóan teljesítenek. A nyelvfejlődési zavart 

mutató tanulók legtöbbje másodlagosan verbális tanulási zavarral is küzd, így tanulási teljesítményük 

szórt képességprofiljuk, személyiségjegyeik és megküzdési stratégiáik függvényében változik. 

Általában elmondható, hogy a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára a verbális tanulási 

potenciált igénylő tantárgyakban differenciált tanulási eredmények kitűzése szükséges. Ezek közül a 

leginkább érintett a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv. 

Ezek értékelése alól általában a szakértői bizottság véleménye alapján mentesítést is kapnak a tanulók. 

A mentesítés Janus-arcú lehetőség. Egyrészt nem teszi ki a tanulót a differenciálatlan általános ötfokú 

értékelésnek, hiszen nyilvánvalóan csak adaptált célokkal tud eleget tenni a tantervi 

követelményeknek. Másrészt azonban lehetetlenné teszi a tanuló továbbhaladását olyan 

intézményekbe, melyek az adott tantárgyból elvárják az érdemjegyet. Jó, ha ezt már kezdettől 

tudatosítjuk a szülőkben is. 

A szakértői vélemény nyomán intézményigazgatói hatáskörben megszületik az értékelés alóli 

felmentés. Ez sokszor azt sugallhatja a tanulónak vagy a szülőnek, hogy az adott tantárgyban való 

helytállás „nem is olyan fontos”. Már az iskolába lépéskor tisztázni kell, ha szükséges, a szülővel kötött 

pedagógiai megállapodásban is, hogy a tantárgyi értékelés alóli felmentés csak az ötfokú érdemjegy 

elmaradását jelenti. Ezzel a tanító/szaktanár hivatalosan is élhet a joggal, hogy a tanulót kizárólag saját 

képességeihez mérten, a számára kijelölt tanulási eredmények mentén szöveges fejlesztő értékeléssel 

segíthesse. Ez azonban a tanítóra/szaktanárra és a velük együttműködő gyógypedagógusra nagyobb 

felelősséget ró, és megváltoztatja a mérés-értékelés viszonyát. 

A gyógypedagógus feladata, hogy a tanulási teljesítmények (olvasás, szövegértés, helyesírás, esetleg 

matematika) és a nyelvi teljesítmények (fonológiai tudatosság, szókincs, grammatika stb.) terén az 

évenkénti kontrollméréseket elvégezve, azok mennyiségi és minőségi elemzésével evidenciaalapú 

fejlesztő diagnózist és fejlesztési tervet állítson fel, majd az eredményeket átbeszélve a pedagógussal 

a gyermek szükségleteinek és aktuális beszéd-/nyelvi fejlettségének megfelelően az új tanulási célok 

differenciált kijelölését támogassa. 

A szöveges fejlesztő értékelés célja egyrészt az egyéni képességeknek és egyéni előrehaladásnak 

megfelelő differenciált értékelés, másrészt javaslatokat tartalmaz a továbbhaladásra és a fejlesztés 

további irányaira vonatkozóan. Mivel a gyermeket támogatja, fontos, hogy a gyermekhez szóljon, 

számára is érthető legyen a megfogalmazás. A szöveges értékelés jellemzői: 

− a konkrét területen elért teljesítményre vonatkozik, sosem minősíti azt, nem címkéz; 

− az elért pozitív eredményeket és hiányosságokat egyaránt tárgyilagos formában írja le, nem 

minősíti azokat; 

− viszonyít a kiindulóponthoz, az előző teljesítményhez mérten értékeli a fejlődést; 
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− mindig megjelöli a következő (proximális) fejlődési zónát, a gyermek számára is érthető 

formában konkrét javaslatokat tesz, és biztat a továbblépésre. 

A fejlesztő értékelés kulcsszerepet tölt be a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló önbizalmának, helyes 

önértékelésének felépítésében és fenntartásában. Az optimálisan megfogalmazott értékelés serkenti 

a tanulási motivációt és segíti a tanulói önszabályozást. Ez a fajta visszacsatolás megküzdési erőt ad a 

tanulónak (ha úgy tetszik, szárnyakat ad az akadályok legyőzéséhez). 

Más tantárgyakból a beszéd-/nyelvi fejlődési zavart mutató tanuló minősítő, szummatív értékelést is 

kap, melynek célja, hogy a tudáspróbák alapján jelezze, vajon elérte-e a tantervben megkövetelt 

eredményeket. Ugyanakkor világossá kell tenni a tanuló számára, hogy ez az értékelési forma nem 

mutatja reálisan a befektetett tanulásmennyiséget és energiát. Általában az ismeretelsajátítás aktuális 

szintjét viszonylag durva eszközökkel méri. Mivel a készségek, jártasságok kialakulásának detektálását 

nem teszi lehetővé, érdemes folyamatdiagnosztikai értékelést is hozzátenni. Fontos, hogy ehhez a 

(százalékos vagy ötfokú) minősítéshez is legalább szóban, ha tehetjük, írásban formáló, fejlesztő 

szöveges értékelést fűzzünk, mely kijelöli a további utat, és biztat a fejlődésre. 

8. Állapotmegismerés, szakértői vélemény 

A szakértői vélemény a szülők kérésére vagy a szülők egyetértésével megtett multidiszciplináris 

diagnosztikai út végét összefoglaló leírás. Az állapotmegismerés a mennyiségi és a minőségi 

eredmények leírását egyaránt tartalmazza. Konklúziója a sajátos nevelési igény diagnózisa, mely a 

beszédfogyatékos SNI tanulók esetében nemcsak az értelmesség, hanem a kommunikáció, a beszéd- 

és nyelvi képességek széles spektrumú vizsgálatára is támaszkodik. Az iskoláskorban – még akkor is, 

hogyha a tanuló már nem beszédfogyatékosság, hanem egyéb pszichés fejlődési zavar diagnózist kap 

(verbális vagy specifikus tanulási zavar) – továbbra is szükséges az alapprobléma, vagyis a beszéd-

/nyelvi készségek kontrollmérése, hiszen minden esetben a tanuló elsődleges zavara szabja meg a 

fejlesztés alapirányát. A szakértői vélemény az SNI-ellátás alapdokumentuma. Mint ilyennek 

tartalmaznia kell: 

− az intézményes elhelyezésre vonatkozó javaslatot, ezen belül a külön- vagy együttnevelés 

javaslatát; 

− az ellátást biztosító nevelési-oktatási intézmény pontos kijelölését; 

− a sajátos nevelési-oktatási követelményeket; 

− a fejlesztés területeit; 

− a fejlesztés időigényét, óraszámát; 

− az ellátó szakember képzettségét; 

− az igényelhető többletjogokat, pl. felmentéseket; 

− a kötelező felülvizsgálat idejét. 

9. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az együtt- és különnevelés folyamatában a beszédfogyatékos SNI tanuló a tanórák mellett a szakértői 

bizottság javaslatának megfelelő mértékben részt vesz egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokon. A foglalkozások megszervezésekor figyelembe kell venni a szakértői 
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bizottság fejlesztési területekre, az ellátó gyógypedagógus szakirányára és tanuló 

képességstruktúrájára, viselkedési jellemzőire vonatkozó leírását. 

A foglalkozások tartalmát a szakértői véleményben megjelölt területeken végzett vizsgálatok és az 

iskolai gyógypedagógus által végzett kiegészítő vizsgálatok, esetleg a pedagógus által végzett 

pedagógiai vizsgálatok alapján felállított egyéni fejlesztési terv határozza meg. A habilitációs-

rehabilitációs ellátást végző logopédia szakos vagy szakirányos gyógypedagógus feladata, hogy 

összehangolja a gyermek képességeihez mérten a fejlesztési szükségleteket a tantárgyi célokkal, és 

erről rendszeresen konzultáljon a tanuló osztálytanítójával, szaktanáraival. A habilitációs-rehabilitációs 

foglalkozások megvalósulhatnak osztálytermen belül és kívül, egyéni vagy kiscsoportos formában 

egyaránt. Az együttműködő felek legalább negyedévente közösen tekintenek rá az egyéni fejlesztési 

terv megvalósulására, értékelik az elért eredményeket, szükség szerint módosítják a középtávú 

célokat. A rátekintést mindkét fél a pedagógusok kötelező tanórával nem lekötött óraterhe erejéig 

végzi el. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a tanuló erősségeit, nehézségeit, a vizsgálati evidenciákra 

támaszkodva megállapított közép- és rövid távú célokat, a hozzájuk vezető út lépéseit, a 

fejlesztőeszközöket és a fejlesztés helyszínét. A fő fejlesztési területek a beszédfogyatékos SNI tanulók 

számára a beszéd-/nyelvi képességek fejlesztése, a nyelvi készségekhez szorosan kötődő kognitív 

funkciók fejlesztése, valamint a tanulási teljesítmények fejlesztése, a reedukáció. Emellett 

kiegészítésként pszichomotoros, grafomotoros, vizuális és auditív készség-képességfejlesztés fordul 

elő leggyakrabban. Ide sorolhatók a relaxációs és testtudati technikák, a feszültségoldó művészeti 

terápiák is. Az eredményes együttműködés és a vizsgálati evidenciáknak megfelelő fejlesztő-terápiás 

munka hatványozottan növeli a beszéd- és/vagy nyelvi zavarral küzdő tanulók iskolai, később 

társadalmi integrációjának esélyeit. 

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK (ÓVODA) 
 
A Waldorf-Óvodapedagógiai Program szerint felépülő óvodai élet gyógyító hatásai miatt,  jó hátteret 
teremt a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek integrált nevelésére. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének főbb alapelvei: 
 
- A különleges bánásmódot igénylő gyermekre is teljes  emberként tekintünk, nem a nehézségeit 
helyezzük előtérbe. 
 
- Nevelésük során az általános, pedagógiai célkitűzéseinek megvalósítását tartjuk szem előtt. 
 
- Olyan biztonságot sugárzó, szeretetteljes, elfogadó légkört igyekszünk biztosítani számukra, amely 
szelíden tartja, hangolja és inspirálja őket. 
 
- Méltóságukat és szabadságukat tiszteletben tartva támogatjuk őket abban, hogy mindenki az 
individuális fejlődési útját járva saját életfeladatát  felismerhesse és beteljesíthesse. 
 
- A gyógypedagógusok és terapeuták segítségére támaszkodva alakítjuk ki azokat a speciális 
módszereket és eszközöket, amelyek a csoport életébe beilleszthetőek és az adott gyermek sajátos, 
egyéni szükségleteihez igazodnak. 
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- A pedagógusok, a terapeuták és a szülők közti folyamatos, elfogadó, építő kommunikációra és 
együttműködésre törekszünk. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli. 
Ezt intézményünk gyógypedagógusa személyében biztosítjuk. 
 
 

 

A társadalmi reprezentáció olyan tartalmak kifejezése és megnevezése, melyek révén az egyéni tudat 
a rajta túlterjedő, társadalom és intézmények által megjelenített valósághoz viszonyul. E folyamat 
során az egyén megteremti társadalmi kapcsolatait a társadalom egészével. A folyamat fordított 
irányban is végbemegy, hiszen a társadalom kinyilvánítja azokat a viselkedési mintákat, 
kommunikációs formákat, amelyek a társadalmi reprezentáció révén kifejezésre jutnak.   

 

 

Óvodai tagintézményünk pedagógiai programja 

 

 
Közös igazgatású intézmények pedagógiai programja 

 Óvoda, Általános Iskola… 
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 
TARTALOM: 
 

1. Az intézmény rövid bemutatása 

 
2. WALDORF ÓVODAPEDAGÓAIAI PROGRAM 2. MELLÉKLET 

 
3. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 
3.1.  Bevezető 

 
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 08. 16. SZ-B-12/00099-12/2013. határozata 
alapján 2013. 08. 16. napjától működik az óvodánk 002 számú telephelyként a Waldorf 
Pedagógiai Egyesület fenntartásában. A pedagógiai programunkban az óvodai nevelés 
országos alapprogramja alapján – közös nevelési elvek, célok, feladatok meghatározása 
mellett – megjelenítjük a Waldorf pedagógiai elvekre épülő nevelés gyakorlatát, sajátos 
nevelési arculatát. 
Óvodánk szerves része a nyíregyházi Waldorf köznevelési rendszerének és a székhely 
intézményen belül biztosítja a folytonosságot a Waldorf általános iskolába, majd a 
gimnáziumba, ami egyben alapfokú művészeti iskola is. 
 
 
3.2. WALDORF ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM 



167 

 

 

 
A Waldorf-pedagógia alapján működő óvodáknak az EMMI 2013. március 21. napján 
meghozott 12078-1/2013/KOIR határozatával alternatív óvodai programként jóváhagyott 
Waldorf Óvodapedagógiai Programja, mint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire 
vonatkozó egyedi megoldás, illetve mint az óvoda nevelési programjának 
alapdokumentuma Waldorf Óvodapedagógiai Program 2. mellékletként csatolva. 
 

     3.3. HELYZETKÉP, ÓVODAKÉP: 
 

Az óvodánk a belvároshoz közel helyezkedik el, társasházak, játszóterek, közelében, de 
elsősorban nem a környezet a meghatározó az óvodánkat választó szülők körében. A 
szülők óvodaválasztásában döntő tényező az intézményünk sajátos nevelési programja, 
amely a Waldorf pedagógiára épül. Ezek a szülők lakóhelyük távolsága ellenére is 
ragaszkodnak a kiválasztott intézményhez, támogatják a működését, de elvárásokat is 
támasztanak a gyermekük optimális fejlődése érdekében. 
A tagintézményben többségében a Waldorf pedagógia iránt érdeklődő szülők 
gyermekeinek óvodai fejlesztését, ellátását valósítjuk meg az egyenlő bánásmód, a 
befogadás, a tisztelet jegyében. Intézményünkben az óvodáskorú gyermekek nevelése 
egyelőre egy csoportban történik. Vegyes életkorú csoporttal működik és szívesen fogad 
testvér gyerekeket is. 
 
Személyi feltételek: 
 
Dolgozói létszám intézményi szinten: 
Óvodapedagógus (1 fő Waldorf óvónői képzésben részesül ):      2 fő                                                 
Dajka                                                                                              2 fő 
Összesen                                                                                              4 fő 

               Munkaköri beosztás szerinti megoszlás az óvodapedagógusok körében 

                     Tagintézmény vezető                                                                            1 fő                 

                         Óvodapedagógus                                                                             1 fő 

 
A Waldorf Szövetség által elvárt a törvény által meghatározott létszámot foglalkoztatjuk, 

törekedve a minőségi színvonal megtartására. 

 
         Óvodapedagógusok alap-és szakirányú végzettsége 

Alapvégzettség 

Felsőfokú, főiskolai végzettség 2 fő 

 
Az óvodapedagógusok rendelkeznek főiskolai végzettséggel és pedagógus szakvizsgával is. 
Folyamatosan részt vesznek Waldorf továbbképzéseken is (Waldorf óvodapedagógus). A 
nevelő munkát szakképzett dajka és pedagógiai asszisztens is segíti. 
 
Környezeti (tárgyi) feltételek: 

 
A tagintézmény épülete eredetileg óvodának épült, a tevékenységüknek megfelelő   

                     infrastruktúrával. Az óvodánk udvara gyermekközpontú szemléletet tükröz, parkosított, jól 

szolgálja a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi épségének megóvását. Európa 
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Uniós szabványoknak megfelelő fajátékokkal biztosítjuk a változatos mozgáslehetőséget. A 

tárgyi környezeti feltételeket folyamatosan fejlesztjük. 

A csoportszoba berendezése természetes alapanyagú hangulatos, esztétikus, jó közérzetet 

biztosít, a Waldorf pedagógiai előírásoknak megfelelően van kialakítva. Az ünnepek, 

évszakok hangulata különleges harmóniát ad a térnek a természetes anyagok letisztult 

szépségével. 

A gyermeki tevékenységet szolgáló tárgyi, szakmai eszközök az óvodapedagógusok 

kreativitásának, sokoldalúságának köszönhetően megfelelő számban, minőségben állnak 

rendelkezésre.  

Waldorf szellemiségének megfelelően nem használnak elektronikus eszközöket a gyerekek 
nevelése során. Az óvoda könyvtári állományának feltöltése folyamatosan történik 

 
 

3.4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI SAJÁTOSSÁGAI: 

                                − a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése, 

                                − a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, 

               − az egészségnevelési és környezeti nevelési alapelvek, 

               − a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, 

               − a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 
 

 3.4.1. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK EGYÉNI FEJLESZTÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK 

SEGÍTÉSE 

 

Waldorf óvodánk célja a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek tovább haladásának és szocializációjának 

elősegítése, esélyegyenlőségük támogatása. A különleges gondozás keretében nyújtott 

pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás óvodán belüli biztosítása a gyermek problémájának 

komplex kezelését teszi lehetővé. A gyermek terápiás ellátása mellett könnyebben 

megvalósítható a család, óvoda, szakszolgáltatás hármas kapcsolatrendszere, és 

hatékonyabbá válhat együttműködésük a gyermek érdekében. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja  

Óvodánk a szülőkkel és a szakszolgálatokkal egyeztetve és együttműködve kész az SNI-s 

gyerekek fogadására és ellátására. A pedagógus személyes példaadással segítséget nyújt a 

gyerekcsoportnak a másság elfogadásához , az SNI-s gyerekek számára pedig segítséget és 

lehetőséget nyújt ahhoz, hogy megtanuljon ép közösségben élni. Érzelmileg olyan 

többlethez juttatja a gyerekeket, amely pozitív irányban befolyásolhatja 
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személyiségfejlődésüket A felmerülő problémákról és sikerekről a gyógypedagógusokkal 

és pedagógus kollégákkal rendszeresen konzultálunk. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket az óvodai csoportban az alábbiak szerint integrálja: 

 A gyermekek megfigyelése során, bármely területen - önmagához, korához 

képesteltérést, hiányt, megtoppanást tapasztal az óvodapedagógus (szülői belegyezéssel ) 

a Nevelési Tanácsadó szakemberétől szakvéleményt kér.  

 Ezen szakvélemény segítséget nyújt az óvodai neveléshez, fejlesztéshez.  

 A Szakértői Bizottság által készített szakvéleményt adaptáljuk a fejlesztésre szoruló 

gyermek nevelésében, oktatásában gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus 

közreműködésével. 

 

Az integráció célja  

 Az SNI-s gyermekeknek a többi gyermekkel történő együttnevelésével elősegítse a 

közösségbe való beilleszkedést, támogassa családi nevelésüket, speciális szükségleteik 

figyelembe vételével biztosítsa a gyermekek optimális személyiségfejlődését, hátrányaik 

leküzdését. 

  Az eltérő fejlődési ütemű gyermekek sajátosságainak megtapasztaltatása és elfogadása 

a többi gyermek számára. 

Feladatunk, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény 

összhangba kerüljenek.  

                 Szükséges a személyi feltételek biztosítása:  

                  jól képzett óvodapedagógus,  

                  törvény által előírt szakember, gyógypedagógus,  

                  elfogadó, befogadó, empátiás pedagógiai attitűd.  

Az SNI-s gyermek hatékony nevelése, fejlesztése érdekében több területen dolgozó 

szakember együttnevelésére, együttműködésére van szükség. Az integrált fejlesztésben az 

adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti. 

Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, 

folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda 

együttműködésére is kellő hangsúly helyez. 

3.4.2. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A Waldorf-pedagógiát szemléletében és módszereiben is a gyermekközpontúság és       

családközpontúság jellemzi. A szülők és óvónők közötti kölcsönös tiszteleten alapuló 
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együttműködése pedagógiánk alappillére. Szemléletünk szerint, bármilyen hátrányos 

helyzetből származó lemaradás csak ilyen hozzáállással ellensúlyozható.  

Az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva abban is kiemelt 

szerepük és felelősségük van, hogy ösztönözzék az együttműködések kialakítását azokkal a 

szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a 

gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 

 

3.4.3. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ALAPELVEK  

 

Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke.  

A Waldorf-óvodapedagógia a gyerek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki és 

szellemi szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a kisgyermek számára az 

egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.  

Pedagógiánk a későbbi egészséges életvitel iránti igényt kívánja megalapozni, az egészséges 

életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását kívánja segíteni; 

e tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi életszakaszokban 

mutatkoznak majd meg teljes mértékben.  

A Waldorf-pedagógia, szándékai szerint harmonizáló hatást fejt ki a gyermek egész 

szervezetére, a test ritmusaira és működésére is, melynek középpontjában az ember belső 

lényének fejlődése áll. A Waldorf - pedagógia alapvetően preventív szemléletű, amely 

biztosítani kívánja az óvodás gyermekek testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg 

kreatív emberré válását. 

Egészségnevelési célunk a gyermekek egészséges életmód-szükségleteinek biztosítása, 

testi-lelki, szellemi fejlődésük előítélet-mentes és tapintatos vezetése az óvodában és 

kedvező irányú változásának támogatása a családban. 

 A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti 

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel 

az ember a természet része. Az általa okozott természeti -, környezeti szennyeződések 

károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni 

a ránk bízott gyermekeket. 

Főbb feladataink: 

● Gyermek szükségleteinek megfigyelése, megteremtése 



171 

 

 

● Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges óvodai környezet 

megteremtése 

● Áttekinthető tárgyi világ megteremtése 

● A cselekvés-érzés-gondolkozás, testi-lelki-szellemi szükségleteik tapintatos vezetése 

● A gyermek saját érésének és kibontakozásának védelme 

● A gyermek túlterheléstől való védelme 

● A gyermek fejlődő belső világának megóvása 

● Az egészséges életmód (gondozás, testápolás, étkezés, öltözködés, 

betegségmegelőzés és egészségmegőrzés) szokásainak támogatása 

● A megfelelő fizikai és pszichés környezet biztosítása, (erőszakos befolyásokat kizáró) 

● Az ember és az emberi világ közötti kapcsolat átláthatóságának és 

megtapasztalhatóságának támogatása, érzékekkel felfogható átélhető formában 

Az egészségfejlesztés területei: 

● Egészséges táplálkozás 

● Mindennapos testmozgás 

● Testi-lelki-szellemi egészségnevelés támogatása, viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

● Bántalmazás és erőszak megelőzése 

● Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

● Személyi higiéné 

● Környezeti higiénia, környezetvédelem 

 

3.4.4. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK  

 

Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása a Waldorf-

pedagógia alapelveiben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született 

joga van testi egészségre, érzelmi biztonságra és szellemi szabadságra. 

A Waldorf-pedagógus minden gyerek felé szeretettel, pozitív attitűddel fordul, hátrányos 

megkülönböztetés senkit nem érhet. Minden gyerek az óvodai csoport egyenrangú tagja, 

számára az egyenlő hozzáférés biztosított kell legyen.  

A Waldorf-pedagógia befogadó pedagógia. A gyerekek között fennálló különbségeket, a 

pedagógiai program mindvégig figyelembe veszi, módszereiben és eszközeiben egyénre 

szabott megoldásokkal él.  
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1. Melléklet 

A Pedagógiai Program részét képezi a A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve – Az 

általános iskola 1-8. és a gimnáziumok 9-13. évfolyama számára 

2020. (lásd csatolt file mellékletként) 

 

2. Melléklet 

Waldorf-óvodapedagógiai program 

(lásd csatolt file mellékletként  



173 

 

 

VI. ZÁRADÉK A MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRÓL 

 
ZÁRADÉK 

 
A Pedagógiai Kollégium a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének kötelező rendelkezése folytán a Nemzeti 
alaptanterv módosítása és az oktatásért felelős miniszter által kiadott új kerettantervek alapján 
felülvizsgálta az intézmény pedagógiai programját.   
Megállapította, hogy a pedagógiai program alapját képező, 2013-ban alternatív kerettantervként 
jóváhagyott Waldorf-kerettanterv a NAT 2020-nak és a miniszteri kerettanterveknek nem felel meg. 
A Magyar Waldorf Szövetség, mint a Waldorf-kerettanterv jogosultjának tájékoztatása szerint a 
Szövetség elvégezte a Waldorf-kerettanterv felülvizsgálatát és a Nemzeti alaptantervnek, valamint 
a miniszteri kerettanterveknek megfelelően átdolgozott „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 
2020” dokumentumot elkészítette, és a Waldorf-névhasználattal rendelkező intézmények 
rendelkezésére bocsátotta. 
 
 
A fentiekre tekintettel a Pedagógiai Kollégium a pedagógiai programot módosította. Az iskolai helyi 
tantervet az átdolgozott Waldorf-kerettanterv 2020 alapján, azzal egyezően készítette el – a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben elvárt, a Waldorf-kerettantervben nem érintett pedagógiai 
program tartalmak kiegészítő szabályozásával. Az óvodai pedagógiai program tartalmazza a Waldorf 
Óvodapedagógiai Programot és azokat a jogszabályban előírt tartalmakat, amelyeket a Waldorf 
Óvodapedagógiai Program nem szabályoz. 
 
A módosítások átvezetése megtörtént, a Pedagógiai Kollégium 2020. április 28-án megtartott ülésén 
az intézmény egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját elfogadta. 
  
A pedagógiai program módosítására jogszabályváltozás, a Nemzeti alaptanterv változása, és erre 
tekintettel a Waldorf-kerettanterv átdolgozása adott okot. A módosított pedagógiai program nem 
tartalmaz olyan rendelkezést, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, ezért a pedagógiai 
program módosításához a fenntartó egyetértésének beszerzése az Nkt. 26. § (1) bek. alapján nem volt 
szükséges. 
A módosított pedagógiai program alapján egyedi megoldás engedélyezése iránti kérelem benyújtása 
szükséges az emberi erőforrások miniszteréhez 2020. április 30-ig, tekintettel arra, hogy a pedagógiai 
program módosítására jogszabály kötelezése alapján került sor, amely esetben az Nkt. 99. § (1) bek. 
értelmében kezdeményezni kell az egyedi megoldások engedélyeztetésére irányuló eljárást. 
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Záradék I. 

A jelen dokumentumot az intézmény Pedagógus Konferenciája és egyben alkalmazotti közössége 

elfogadta, az intézmény vezetője egyben jóváhagyta. 

Az elfogadás és jóváhagyás tényét hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. április 28. 

 

…………………………………………….                                            …………………………………… 

 Czinger Zoltánné      Homonyik Katalin Éva 

    intézményképviselő-helyettes        intézményképviselő 
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