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1. Yard4All - A kert mindenkié projekt bemutatása 

 

A Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Egyezmény egyik sarokköve a 

gyermekek oktatáshoz való joga (28. cikk), továbbá hogy az oktatásnak teljes 

mértékben elősegítse a gyermekek személyiségének kibontakozását, valamint 

tehetségük és képességeik a fejlesztését (29. cikk). Az oktatás minőségének 

javítása ugyancsak azok közé a fenntartható célok közé tartozik, amelyeket 2030-

ig teljesíteni kell. 

 

A kilenc partnerszervezetet összefogó Yard4All - A kert mindenkié projekt az 

Erasmus+ támogatásával megvalósuló projekt, amely a következő célokat tűzte 

ki:  

1) Fejlesztjük a gyerekek tanulásának minőségét a nem formális tanulási és 

tanítási környezet felhasználásával, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a 

sajátos és a nem sajátos nevelési igényű tanulók közötti szorosabb társas 

kapcsolatot; rugalmas tanmenetek alapján megvalósított innovatív tanulási 

folyamatokat alakítunk ki;  

2) Erősítjük a szakemberek attitűdjét, készségeit és képességeit oly módon, hogy 

az inkluzív oktatással és annak megismerésével kapcsolatos nemzeti és helyi 

szintű szakpolitikai célokhoz igazodva képzési lehetőségeket biztosítunk a 

számukra; 

3) Innovatív módszer kidolgozása érdekében az oktatás során igénybe vesszük az 

alternatív tanulási környezetet – iskolakerteket – VALAMENNYI GYERMEK 

matematikai, természettudományos és egyéb kompetenciáinak (pl. vállalkozó 

szellem és kreativitás) fejlesztése érdekében; 

4) Hasznosítjuk a meglévő erőforrásokat úgy, hogy a vízkészlet-gazdálkodás, a 

talajvédelem, a talaj megművelése és a kártevők elleni védekezés során a 

permakultúra alapelveit követjük; 

5) A szülők és a közösség részvételét a projektben olyan helyi termékvásárok 

szervezésével ösztönözzük, amelyek a projekt fenntarthatóságához szükséges 

pénzügyi forrásokat biztosítják (vetőmagok és termékek értékesítése, a 
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tisztességes kereskedelem alapelveinek megvalósítása). A cél, hogy az iskolai 

tankerteket a tanárok készségeinek fejlesztése és a gyerekközösség fejlesztése 

eszközéül használjuk. Ez éppúgy lehetőséget ad a formális (azaz a 

természettudományokra, a technológiára, a műszaki tudományokra és a 

matematikára irányuló) és a nem formális oktatásra, mint a minőségi és inkluzív 

oktatásra. 

 

A projekt során négy szellemei terméket fejlesztünk (a szellemi termék angol 

megnevezése intellectual outputs, továbbiakban: IO), melyek az alábbiak: 

 IO2 - Kortárstámogató Modell  

 IO3 - Üzlet és Marketing Játékosan Gyerekeknek  

 IO4 - Útmutató a matematikai fogalmak iskolai tankertben történő 

alkalmazásához  

 IO5 – Útmutató természettudományos koncepciók iskolai tankertben 

történő kidolgozásához 

 

Ez a dokumentum az IO2-vel foglalkozik, a következők szerint: 

 

• Kortárstámogató modellek: Jellegzetességek és fázisok, a fogyatékosság 

egyes sajátos típusaihoz igazítás lehetőségei. 

 

• A tapasztalatokból levont legfontosabb következtetések, beleértve a 

vezetés, a tervezés és a szervezés szempontjait; a támogatás és a 

felügyelet; készségek és képzés; a program élettartama; titoktartás; és a 

kockázatok. 

 

• A fogyatékosságra, valamint azon kortárstámogató intervenciókra 

összpontosító iskolai tevékenységek, amelyek figyelembe veszik a 

különböző modellek hatékonyságát, az erősségeket és a gyenge pontokat. 

 

• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekről szóló szakirodalom 

áttekintése. 
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2. Hogyan vehető figyelembe a kortárstámogatás módszere 

a Yard4All - A kert mindenkié projekt során? 
 

A kortárs támogatás általánosságban olyan strukturált kapcsolatként 

határozható meg, amikor egy kiképzett személy vagy egy szükséges ismeretekkel 

rendelkező személy (aki az adott esetben a saját tapasztalatait tudja felhasználni, 

vagy aki olyan személyeknek nyújtott segítséget, akiktől ilyen ismereteket szerzett), 

támogatja az embereket különféle szükségleteik kielégítésében (pl. Coleman, 

Sykes és Groom, 2017; Davidson és mtsai, 1999), formális vagy informális 

módszereket, eszközöket alkalmazva. A szakirodalomban különböző fogalmak 

ismeretesek, úgymint: kortárs támogatás (peer support), kortárs mentorálás (peer 

mentoring), baráti támogatás (befriending) és páros támogatás (buddying). 

Egy kortárstámogató programnak egyrészt motiválnia kell a gyerekeket (pl. 

empatikus, gondoskodó hozzáállás, bátorítás által), illetve támogatnia kell az 

információ megszerzését (pl. ismeretek, tanácsok, javaslatok adása, ideértve a 

releváns források elérhetőségét, a különböző cselekvési irányok felvázolását és a 

hatékonyság nyomon követését), valamint az értékelési folyamatot (pl. az egyéni 

döntéshozatal elősegítését, illetve a kitartásra és az érvényesülésre motiválást). 

Az iskolai kortárstámogatók azok a megbízható, felelősségteljes tanulók, 

akik felnőtt felügyelete mellett különféle módon támogatják a fiatalabbakat 

vagy a velük egyidőseket. A kortárstámogatás lényege, hogy célravezetőbb, ha 

a gyerekek a kortársaiktól kapnak támogatást, nem pedig a felnőttektől. A 

sajátos nevelési igényű gyerekek a kortárstámogatás révén egy vagy több nem 

sajátos nevelési igényű osztálytárs közreműködése által kapnak segítséget a 

tanulmányokban vagy szociális téren. A kortárs diákok az általuk tanúsított 

magatartás, a kortársakra gyakorolt hatás, az elvárások, a mentalitásuk és az 

alkalmazott tanulási módszerek úgynevezett „tanárává” válhatnak, továbbá 

segítséget nyújthatnak a rutinfeladatok elvégzéséhez is, amikor sajátos nevelési 

igényű tanulókkal foglalkoznak. 
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A kortársaktól tanulás „olyan tanítási és tanulási stratégiákra utal, amelyek 

során a diákok közvetlen tanári beavatkozás nélkül tanítják egymást és tanulnak 

egymástól,” (Boud, Cohen és Sampson, 1999, 413. o.). A kortársaktól tanulás során 

az ismeretek és készségek elsajátítása az azonos státuszú vagy meghatározott 

szempont szerint összeválogatott tanulók közötti tényleges segítségnyújtással és 

támogatással érhető el. 

Az iskolai keretek között zajló egyéni és csoportos támogatás két példa a 

kortárstámogató modell megvalósítására (Coleman és mások, 2017.). Az iskolai 

keretek között megvalósuló egyéni támogatás esetén egy kiválasztott tanuló 

felnőtt segítő felügyeletével nyújt támogatást a többieknek. Általában olyan 

témákkal foglalkoznak, mint az önbecsülés, a bizalom, a lelki egészség és az iskolai 

jóllét. Az iskolai csoporttámogatási modelleknél bizonyos esetekben az idősebbek 

tartanak alacsonyabb osztályokban úgynevezett „órákat” (pl. a 7. évfolyam 

tanulóinak a 10–12 évfolyamosok), vagy egy kortárs csoport szakképzett segítők 

vezetésével vitaülést tart.  

Egyes pszicho-szociális megközelítések is alátámasztják a kortárstámogató 

modelleket, különös tekintettel az alábbiakra: 

 Bandura szociális tanulási elmélete: az elmélet alapja az a 

feltételezés, hogy az emberek azáltal tanulnak, hogy megfigyelik 

más emberek viselkedését és attitűdjeit (élő modell), illetve annak a 

viselkedésnek az eredményeit. E megközelítés szerint a megfigyelt 

viselkedés modelleződik, illetve meghatározhatja a cselekvés irányát, 

a cselekvés mikéntjét. 

 

 Festinger társadalmi összehasonlítás elmélete: ezen elmélet szerint az 

egyének a saját elképzelésüket és vágyaikat más (hasonló) 

emberekével összevetve végeznek önértékelést. Az ilyen 

előremutató, ösztönző összehasonlítás (pl. kortárs támogatás) 

javíthatja az egyén motivációját és önfejlődését, valamint reményt 

kelthet és lelkesítőleg hathat. A kortársak a felnőtteknél 

hatékonyabban taníthatnak meg az adott korosztálynak megfelelő 

játékokat és szabadidős tevékenységeket (Pierce & Schreibman, 

1997., 207. o.). 
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 Empowerment (képessé tétel) keretrendszere: a cél az egyén 

ismereteinek, önbizalmának és készségeinek fejlesztése a személyes 

vagy rendszerszintű / közösségi változások elérése érdekében (pl. 

Cattaneo & Chapman, 2010.). 
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Az eddig elért eredmények összességében azt mutatják, hogy az iskolai 

kortárstámogató programok (személyes kortárs támogatási módszerek) 

kedvezően hatnak az érintett gyerekekre1. 

                                                 
1 Forrás: http://www.kidstogether.org/ 

1. Tartalmas, mély barátságok

2. Az egyéni különbségek jobb megértése 

és elfogadása 

3. A sokféleség jobb megértése és 

elfogadása

4. Emberek iránti tisztelet

5. A diákok felkészítése a felnőttkorra egy 

befogadó társadalomban

6. Tanulási lehetőség gyakorlat és mások 

tanítása által 

7. Jobb tanulmányi eredmények

8. A diákok szükségleteinek 

eredményesebb kielégítése, mindenki 

számára jobb körülmények biztosítása 

 

1. Barátságok

2. Jobb lehetőség társas kapcsolatok 
kialakítására, a szociális 

kezdeményezőkészség fejlődés

3. Kortárs minták a tanulási, a szociális és a 

magatartási készségek terén

4. Jobb teljesítmény

5. Több lehetőség az általános tanterv 

szerinti tanulásra

6. Javul a készségek elsajátítása és a 

generalizálás 

7. Könnyebb beilleszkedés a jövőben

8. Jobb lehetőség a kapcsolatteremtésre

9. Magasabb szintű elvárások

10. Eredményesebb együttműködés az 

iskolai személyzettel

11. Aktívabb szülői részvétel

12. A családok jobban integrálódnak a 

közösségbe 

Előnyök a sajátos nevelési igényű 

gyerekek számára 

Előnyök a nem sajátos nevelési igényű 

gyerekek számára 

http://www.kidstogether.org/
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A kortárstámogatás hozzájárul a társas kötelékek támogatásához is, amely 

az iskolai környezetben a függetlenség, az önbizalom és a hatékonyságérzés 

növeléséhez vezet. 

Mindez a tanárok és az iskolai környezet számára is előnyökkel jár: a 

gyógypedagógusok visszajelzése szerint a kortárstámogató programok lehetővé 

teszik számukra, hogy szakmai tevékenységük idejét a tervezést, konzultációt és a 

tanításban való együttműködést tekintve jobban ki tudják használni. (Barnitt, 

2005).  

Az iskolai keretek között zajló kortárstámogatás fő célkitűzése rendszerint, 

hogy a tanulással egyidejűleg a csoport összetartozását és a támogató 

atmoszféra létrejöttét is elősegítsék. Figyelembe véve, hogy a Yard4all - A kert 

mindenkié projekt célja a szorosabb szociális kapcsolatok kialakítása a sajátos és 

a nem sajátos nevelési igényű diákok között, illetve innovatív tanulási módszerek 

kidolgozása, a kortárstámogató program a kooperatív csoportmunka révén a 

gyermekeket helyezi a folyamat középpontjába (Cowie & Wallace, 2000.) és 

nagyszerű lehetőséget ad az egyes tanulóknak arra, hogy együtt végezhessenek 

strukturált tevékenységeket az iskolai osztály keretei között vagy azon kívül. 
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3. YARD4ALL - A kert mindenkié: Megvalósítási ütemterv 
 

Mik a célkitűzések?  

 

A modell célja a kortárstámogató program tervének kidolgozása, ami hozzájárul 

egy alternatív tanulási környezet – az iskolai tankert – létesítéséhez, továbbá, 

olyan innovatív tanulási módszertan kialakításához, amelyben sajátos és nem 

sajátos nevelési igényű gyermekek együtt tevékenykednek.  

Mik az elvárt eredmények? 
 

 A sajátos és a nem sajátos nevelési igényű tanulók közötti pozitív szociális 

kapcsolatok kialakulásának elősegítése; 

 Befogadóbb tanulási környezet létrehozása. 

  

A kortárstámogató modell: kulcstevékenységek 
 

Alapvetően az iskolai 

szakemberek felelősek a 

program 

megvalósulásának 

felügyeletéért, a 

résztvevők és a 

kortárstámogatók 

kiválasztásáért és 

képzéséért, a program 

megvalósításának 

nyomon követéséért és 

értékeléséért (Közösségi és 

szervezeti felkészültség)                                                        

(Forrás: Peers for progress2) 

                                                 
2 http://peersforprogress.org/resource-guide/starting-a-peer-support-program/ 

KÖZÖSSÉGI & 

SZERVEZETI 

FELKÉSZÜLTSÉG 

A PROGRAM 

ELŐREHALADÁSA 

 

 

A PROGRAM 

VÉGREHAJTÁSA 

 

 

ÉRTÉKELÉS 

FENNTARTHATÓSÁG 
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1. Kiindulópont 

 

o Először határozzuk meg, hogy ki lesz a program koordinátora, 

kik lesznek az iskolai team tagjai és kik tartoznak az érdekelt 

felek közé.  

 

o Határozzuk meg az igényeket és ezek figyelembevételével 

valósítsuk meg a programot: 

 

 Hány sajátos nevelési igényű és mennyi nem 

sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt a 

programban? 

 

 Mi lesz az egyes személyek/egységek szerepe a 

folyamat során? 

 

 Mire van szükség a megvalósításhoz (tárgyi 

feltételek)? (pl. Tudjuk-e minden gyermek 

számára biztosítani a hozzáférhetőséget? Milyen 

eszközök szükségesek?) 

 

 Készítsünk ütemtervet a 

tevékenységekre/időtartamra. 

 

o Állapítsuk meg, hogy kik azok a gyermekek, akik 

kortárstámogatók lehetnek - határozzuk meg a kritériumokat. 

o Határozzunk meg egy képzési időszakot a kortárs támogatók, 

valamint a többi kulcsszereplő és az érdekeltek számára a 

program kezdete előtt. 

o Válasszuk ki a kortárstámogatók szupervíziorát és még a 

program kezdetet előtt szervezzük meg a képzést.  
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A kortárs támogatók kiválasztásának és képzésének lépései3:  

 

 

 

      

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Forrás: Klicksafe 

(https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Pro

grammes_in_Schools.pdf) 

A kortárstámogató tanuló munkájának 

megismerése 

Az instrukciók meghatározása 

A kortárstámogató tanulók kiválasztása 

A feladatok megtervezése 

A kortárstámogató tanulók felkészítése 

A feladatok elvégzése 

Végső szakasz/Konklúzió 

 

A TELJES FOLYAMAT ALATT: Csoportfolyamat, kommunikáció, értékelés 

 

 

További képzések a 

kortárstámogató tanulók 

számára 

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Ueber_Klicksafe/Youth_Panel/Setting_up_Peer_Support_Programmes_in_Schools.pdf
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Kik a kulcsszereplők? 

 

A kortárstámogatók a projekt legfontosabb szereplői közé számítanak. Milyen 

kvalitásokkal rendelkezik egy kortárstámogató? 

 Interperszonális készségek: • jó/ aktív hallgató • elérhető • megbízható, barátságos • 

kedves • türelmes • példakép • jó vezető • gondoskodó • készségesen segít másoknak 

 

A modell sikere a kortárstámogatók alkalmasságán múlik; a sikeres 

megvalósításban kiemelt jelentősége van annak, hogy a kiképzett 

kortárstámogatók legyenek lelkesek, elkötelezettek és kiemelkedő 

kommunikációs és interperszonális készségekkel rendelkezzenek. 

 

Határozzunk meg célokat és cselekvésorientált lépéseket: a S.M.A.R.T. rendszer 

használata4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Forrás: Massachusetts Institute of Technology. Letöltve: http://hrweb.mit.edu/performance-development/goal-setting-

developmentalplanning/smart-goals 

Specific- 

Konkrét 

 

 

Mit akarunk megvalósitani? [• Ki • Mit • Hol • Mikor • Miért] 

Measurable- 

Mérhető 

Mit akarunk felmérni és hogyan? [használjunk kombinált megközelítési 

módokat – kvalitatív és kvantitatív eszközöket]  

Achievable-

Elérhető 

Célok; akadályok/kihívások; a szükséges lépések  

Relevant- 

Releváns 

Meg kell határozni a releváns célokat: a diákok és a családok számára 

(Fontos az egész iskola bevonása a tervezési folyamatba)   

Time-bound-

Időhöz kötött 

Határozzuk meg, hogy a konkrét célok elérhetők-e a program 

befejezése előtt, vagy a teljes program megvalósítása során kell 

elérni ezeket.   
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2. Megvalósítás / A program végrehajtása 

 

 

 Az iskolai támogató csoportokban a létszám nem haladhatja 

meg a négy főt; 

 Fontos a kooperatív tanulási módszerek stratégiáinak 

használata:  

 

• A gyermekeket ösztönözzük, hogy kinyilvánítsák a 

véleményüket, és tegyenek megoldási javaslatokat a 

tárgyalt problémákra. 

 

• Fontos, hogy nemcsak a szoros értelemben vett cél 

megvalósítását kell elérni: a csoport tagjainak fel kell tudnia 

ismernie azt, hogy nemcsak a saját munkájukat kell 

elvégezniük, hanem biztosítaniuk kell azt is, hogy a többiek 

is hasonlóképpen járjanak el. 

 

 A csoport tagjainak tisztában kell lenni azzal, hogy egyénileg 

is felelősek saját hozzájárulásukért a csoport munkájához, ami 

úgy jelenik meg, hogy saját feladataikért való 

felelősségvállalás mellett a többieket is ugyanerre ösztönzik.  
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3. Tervezés & ellenőrzés 

 

 Határozzunk meg célokat és cselekvésorientált lépéseket, 

hajtsuk végre a cselekvési tervet és kísérjük figyelemmel a 

folyamatot: 

 A tervek szerint hajtják végre az egyes lépéseket? Milyen 

átalakításokra, módosításokra volt szükség? 

 Értékeljük, hogy a konkrét célok megvalósultak-e az 

adott tevékenységek során, azonosítsuk az akadályozó 

tényezőket és ezek kiküszöbölésére fogalmazzunk meg 

javaslatokat. 

 Időről időre értékeljük a kortárstámogatók, az érdekeltek 

és a csoport tagjainak részvételét és fogékonyságát. 

 Értékeljük a programban résztvevők elégedettségét 

minden egyes tevékenység ellátását követően. 

 Értékeljük az elégedettséget a megvalósulási szakasz 

során. 

 Határozzunk meg két vizsgálati időszakot a beavatkozás 

minőségének ellenőrzése érdekében.  

 Tervezzünk rövidebb tartamú képzési periódusokat a 

kortárstámogatók és a többi résztvevő számára a program 

során. 

 Határozzuk meg, hogy a kortárstámogatók mikor 

kapcsolódnak be a feladatellátásba, határozzunk meg konkrét 

célokat és kísérjük figyelemmel a megvalósulás folyamatát. 
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A Yard4all- A kert mindenkié projektben 18 (lehetséges) tevékenységet írtunk le 

hat fő készség fejlesztése érdekében: az alapvető interakciók, kommunikációs 

készségek, érzelmi készségek, együttműködési készségek, problémamegoldás és 

konfliktuskezelés területén. A cél, hogy elősegítsük több szociális kapcsolat 

kialakulásának kialakulását a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű gyerekek között, továbbá az inkluzív tanulási környezet fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 INTÉZKEDÉS 

Készségek:  

 

1.Alapvető 

interakciók 

2. Kommunikáció 

3. Érzelmi készségek 

4. Együttműködés 

5. Probléma 

megoldás 

6. Konfliktus 

kezelés/megoldás 

  

 

 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

A sajátos és a nem 

sajátos nevelési 

igényű tanulók 

közötti szorosabb 

társas kapcsolat 

elősegítése 

 

 

Inkluzív tanulási 

környezet 

kialakítása 
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Készségek és tevékenységek 

 

 

Készségek 

 

 

Tevékenységek 

 

1. Alapvető interakciók 

 

 Szemkontaktus tartása 

 Egymás nevének használata 

 Instrukciók követése 

 Anyagok és eszközök megosztása 

 Egymásra figyelés 

 

 

2. Kommunikációs 

készségek  

 

Verbális:  

 Egymás meghallgatása 

 Sorrend tartása 

 Nyelvi készségek fejlesztése  

 Kérdések feltevése 

 Beszélgetés kezdeményezése 

 Fogalmak közös értelmezése 

 

 

Nonverbális: 

 Érzelmek kifejezése  

 Érzelmek észrevétele (arc, testbeszéd) 

 

3. Érzelmi készségek  

 

 Saját érzések felismerése  

 Érzések megfelelő kifejezése 

 Mások érzéseinek azonosítása  

 Érzelmi reakciókat kiváltó ingerek megértése 

 Más gyerekekkel jól érezni magunkat  

 Pihenés képessége (önszabályozás) 

 

 

4. Kooperációs 

készségek  

 

 Párban/csoportban dolgozni 

 A közös munkára és sikerre való összpontosítás és ennek 

támogatása  

 A feladatok és felelősség megosztása  

 Tapasztatgyűjtés arról, hogyan lehetséges segítséget adni és kapni  

 

 Segítség felajánlása/gondoskodás 

 Beszélni az örömökről és a problémákról  

 Egyetértés/egyet nem értés kifejezése egy ötlettel kapcsolatban 

(nem személlyel)  

 Visszajelzés adása / helyzet értékelése  
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5. Problémamegoldó 

készségek 

 Információk gyűjtése és rendszerezése 

 Segítségkérés  

 Helyzetértékelés módszertana (érvek és ellenérvek) a döntés 

meghozása érdekében (egyénileg, párban vagy csoportban)  

 Következmények elfogadása  

 

 

6. Konfliktusmegoldás/ 

döntés 

 

 Több nézőpont felfedezése 

 Tárgyalás/egyezkedés 

 Megegyezés (kompromisszum) 

 Helyzetértékelés megtanulása  
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Tevékenység neve alapvető	interakciók
kommunikációs	

készségek

érzelmekkel	kapcs.	

készségek
kooperatív	készségek

problémamegoldó

készségek

Konfliktusmenedzsment	

/	megoldás

Lépésrő l  lépésre 

képekkel
X X X

Mi van a hátam on? X X X

Hajósok X X X X

Ragadóskezű  m anó X X X X

Érzelem skála -

mérgező  sz avak
X X X X

Én  jövök! 

- babz sák technika
X X

Mi ú jság nálunk? X X X

Gyógynövények

gyű jtése ( hatások)
X X X X

Gyógynövények felhasz ná lása 

fűsz erként
X X X X

Ültessünk együ t t X X X X

Karácsonyi ajándék 

a kertbő l
X X X X

Kész ítsünk "Hogyan 

ültessünk  bent?"

kéz ikönyvet
X X X X X

Gyógynövények haszná lata 

és előkész ítése

tea kész ítése
X X X X

Kész ítsünk vetési tervet X X X X X

Gyógynövények felism erése X X X

A kert  m egm unkásása X X X X X

Gyógynövények hasz ná lata

salátában
X X X X

Séta a kertben, 

gyógynövények bem utatása X X X X

Sz ociál is ( társas)  készségek
Tudományos	

ismeretek
(biológia,	matematika)	

vagy	művészet

Csenő manó 
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 Hogyan valósítsuk meg a tevékenységeket?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tevékenységek eszközök, amelyek célja, hogy az igényfelmérésnek 

megfelelően és a bevont gyerekeket figyelembe véve rugalmasan 

valósítsuk meg az egyes gyakorlatokat.  

 

 A tevékenységek célcsoportja a 6-12 éves gyerekek. 

  

 A tevékenységek kinti és benti gyakorlatokat is magunkban foglalnak.   

 

 A fő cél, hogy a18 lenti tevékenységet az elvárt eredményeknek 

megfelelően valósítsuk meg, vagy hogy azonosítsuk azokat a specifikus 

kompetenciákat, amelyeket a megelőző felmérés során fejlesztendő 

területként határoztunk meg.  

A kortársakkal tanulás hatékonysága érdekében a kortárstámogatóknak 

instrukciókat és útmutatást kell adnunk, hogyan tudnak másoknak hatékonyan 

megtanítani bizonyos anyagokat.  

Összességében a kortárstámogatás feltételeinek megfelelően a 

kortárstámogatóknak minden tevékenység során legalább egy sajátos nevelési 

igényű kortárssal együtt kell működniük.  

A szakirodalomban leírtak szerint a kortárssak közötti pozitív interakciók 

érdekében alapvető fontossággal bír a tanulás, ugyanakkor más változók is 

relevánsak: a hosszú távú interakciók, közös célok megvalósításáért végzett 

együttműködés, egyenlő státusz, a társadalmi normáknak megfelelő 

kapcsolattartás támogatása.  

Fontos, hogy minden tevékenység végén monitorozzuk a kortárstámogatóknak 

adott útmutatást és a kortársak megfigyeléseit.  
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 Tevékenység címe: 

 

 

1. Lépésről lépésre - képekkel  

Célok: 

 

 pozitív kapcsolat kiépítése a gyerekek között 

 összpontosítás a közös munkára, a kapott feladatok közös 

értelmezése 

 

Életkor: 
 

 > 6 évesek 

 

Résztvevők száma: 

 

Párok (2) vagy kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) – 1 SNI gyerek minden 

csoportban 

 

Időtartam: 
 

30 perc (max.) 

 

Tevékenység típusa: 
 

Előkészítés és szervezés 

 

A tevékenység célja: 

 

• Munkafolyamat lépéseinek meghatározása  

• A folyamatok struktúrájának/szervezésének könnyebbé tétele 

bizonyos típusú SNI gyerekek számára (pl. autizmus spektrum 

zavar, ADHD, vagy értelmi fogyatékosság, hallási fogyatékosság, 

beszédfogyatékosság) 

 

Előkészítés: 

 

• felfedezni a különböző nézőpontoka 

• egyeztetés 

• kompromisszumot kötni 

• megtanulni azt, hogyan értékeljük a helyzetet 

 

Felszerelés: 

 

Képek/papírok rajzoláshoz mágnessel vagy tépőzárral a hátoldalukon, 

olló, kisméretű mágnestábla, vagy tépőzáras tábla.  

 

A tevékenység leírása: 
 

A gyerekek párokban/kis csoportokban a következő munkafolyamatok 

lépéseit jelenítik meg: 
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1. A tanár elmondja a feladatot (pl. ültessünk karalábét, szedjünk 

almát a kertben) 

2. A gyerekek lerajzolják a folyamat lépéseit.  

3. A gyerekek sorba rendezik a képeket a folyamat sorrendjének 

megfelelően.  

4. A párok/csoportok bemutatják a folyamatot alkotó képeket  

5. Az osztály megbeszélheti a sorrendet, adhat pozitív visszajelzést.  

6. A gyerekek az ábrázolt folyamatnak megfelelően elvégezhetik a 

feladatot.  

 

Variációk:  

- A párok/csoportok tervezhetnek más-más/párhuzamos 

feladatokat.  

- A párok/csoportok bemutatják a képeket, a többi gyerek ezek 

alapján meghatározza a lépéseket 

- A párok/csoportok bemutatják a képeket a többieknek és 

pantomim játékkal játsszák el a folyamatot.  

- A párok/csoportok pantomim játékban mutatják be a 

folyamatot, a többieknek kell meghatározni, mit láttak.  

- Az egyes lépéseket párosíthatjuk nevekkel – ki a felelős az adott 

lépésért?  

- Az egyes lépéseket párosíthatjuk a szükséges eszközökkel.  

- Házi feladatként a gyerekek a szülőkkel közösen is készíthetnek 

képeket háztartási feladatok lépéseiről (pl. hogyan készül a 

vacsora, hogyan tisztítjuk ki a mosdót) 

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekek számára: 

• Kezeket fel! – Kinek volt hasznos a feldatokat/folyamatokat 

képekkel ábrázolni?  

• Legközelebb is megcsinálnád? 

• Miért volt fontos együtt dolgozni a társaiddal?  

 

Kérdések tanárok számára: 

• Sikeresen oldották meg a gyerekek a feladatot? 

• Mennyi segítségre volt szükségük és mikor? Hasznos volt a 

gyerekek számára?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

    2. Mi van a hátamon? 

Célok: 

 

 Pozitív kapcsolat a gyerekek között 

 Összpontosítás a közös sikerre 

 Nyelvi készségfejlesztés/biológiai tudás  

 

Életkor: 
  

>6 éves kor 

 

Résztvevők száma: 
 

Párok – 1 SNI gyermek minden csoportban  

 

Időtartam: 
 

30-45 perc (max.) 

 

Tevékenység típusa: 
 

Kommunikációs és kooperatív készségek fejlesztése 

 

A tevékenység célja: 

 

A megszerzett tudás megerősítése 

Együttműködés megerősítése 

 

Előkészítés: 

 

Válogassunk és nyomtassunk növényeket ábrázoló képeket / 

válogassunk növényeket az iskolakertből  

 

Felszerelés: 
 

Növények képei, ha lehetséges, valódi növények  

 

A tevékenység leírása: 

A gyerekek párban dolgoznak. A tanár a választott növény képét a pár 

egyik tagjának hátára rögzíti. A pár másik tagja szóban leírást ad a 

növényről anélkül, hogy megnevezné.  

 

Változatok:  

- Barkochbaként is játszhatjuk a következő kérdések formájában:  

Én egy … vagyok?/Van nekem …-m? Szükségem van …-re?  

- A beszélőnek adunk + 1/2/3 tabu szót, amelyeket nem mondhat 

ki 
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Hasznos lehet próbajátékot tartani: a tanár így tud javaslatokat adni, 

hogyan érdemes kérdést feltenni, gondolkozni. A gyerekek 

válaszolhatnak együtt, hogy tapasztalatot szerezzenek.  

 

Ha ez a játék nehéz bizonyos gyerekeknek, a tanár segíthet:  

• megkérdezheti: “te mit kérdeznél az ő helyében?” 

• a tanár súghat is pár ötletet  

• más párok is besegíthetnek ötletekkel, amit meg lehet 

kérdezni 

 

Feldolgozás és értékelés: 

Kérdések gyerekek számára: 

• Tudtál jó kérdéseket feltenni? 

• Hasznos válaszokat kaptál? 

• Mi volt számodra nehéz/könnyű? Kérdezni vagy válaszolni? 

• Miért volt fontos, hogy együtt dolgozz a társaddal? 

 

Kérdések tanárok számára: 

• Mennyi segítségre volt szüksége a gyerekeknek és miben? 

• Ha frusztrációt keltett a játék, mi volt az oka? (pl. elméleti tudás 

vagy kommunikációs készségek)  
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 Tevékenység címe: 

 

 

Hajósok 

Célok: 

 

 Érzelmi intelligencia fejlesztése: vak és gyengénlátó emberek 

iránti érzékenyítés, kommunikációs készségek fejlesztése (hallás 

utáni szövegértés, mások érzéseinek felismerése) 

 Tapasztalatgyűjtés (hogyan kell segíteni/segítséget elfogadni) és 

problémamegoldás  

 

Életkor:  >6 éves 

Résztvevők száma: 
Párok (2) – 1 SIN gyermek csoportonként  

 

Időtartam: 30 perc (max.) 

Tevékenység típusa: 
Gyakorlati tudás használata  

Szociális készségek fejlesztése  

A tevékenység célja: 

 

A kertben található növényekről szerzett tudás megerősítése 

A támogató és támogatott szerep kipróbálása  

Érzékenyítés látássérült/vak emberek iránt.  

SIN gyerekek tapasztalatot gyűjthetnek arról, hogy ők is segítenek 

másoknak.  

 

Előkészítés: Biztonságos környezetet kell teremteni 

Felszerelés: Páronként 1 kendő a szemek eltakarásához.  

A tevékenység leírása: 

 

A történet: a hajósok egy vitorlás hajón utaztak, de sajnos egy nagy 

vihar után hajótörést szenvedtek. Sötétvár Szigetén értek partot, ahol 

szemmel semmi nem látható. Mindannyian nagyon éhesek, ezért 

ennivalót kell találniuk. Sötétvár Szigetén élnek a pilácsok, akik kedves 

és barátságos lények, így készek segíteni a hajósoknak.  

 

A pár egyik tagja pilács lesz, a másik pedig az ennivaló után kutató 

hajótörött, akinek egy kendőt kell viselnie a szemén.   

 

A pilácsok segítenek a hajósoknak tájékozódni, navigálják őket, hogy 

találjanak valamilyen növényt, amit meg lehet főzni/sütni, vagy nyersen 

megenni, esetleg teát főzni belőle.  

 



PROJEKTSZERZŐDÉS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

 
Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi; valamint aBizottság nem tehető 
felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 

 29 
 

 

A tanár megbeszéli a pilácsokkal, hogyan navigálják a hajósokat: 

• Felajánlhatod, hogy a karodat vagy a válladat fogja.  

• Figyelmeztetned kell a rád bízott hajóst a fordulókra, lépcsőkre, 

akadályokra, úthibákra, stb.  

• A lépcsőn neked kell a hajós előtt menned, hogy védd őt az 

eleséstől. 

• Világos információkat kell adnod: előtted van …/ a jobb 

kezednél van … / 10 lépést kell mennünk jobbra.  

 

A sikeres gyűjtés után a gyerekek szerepet cserélnek.   

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekek számára: 

• Hogy érezted magad vak hajósként? Biztonságban érezted 

magad? Miért?/Mi kellett volna ahhoz, hogy jobban érezd 

magad?  

• Hogyan érezted magad a támogató pilács szerepében? 

• Mi volt számodra a legnehezebb? Miért?  

• Fontos volt számodra a társad? Milyen módon? 

 

Kérdések tanárok számára: 

• Hogyan értékelték a gyerekek ezt a tevékenységet? Mennyi 

segítségre volt szükségük és mely pontokon? Sikerült elérni a 

célokat? Mi volt a társukat támogató gyerekek szerepe? 
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Tevékenység címe: 

 

 

4. Csenő manó 

Célok:  

 Együttműködési készségek fejlesztése: beszélgetés 

kezdeményezése, feladatok és felelősségek megosztása, segítség 

kérése és nyújtása; 

 Problémamegoldó készségek fejlesztése: döntéshozás és a 

következmények elfogadás; 

 Fókusz a közös siker elérésén 

 

Életkor:  >6 éves kor 

Résztvevők száma: Párok – 1 SNI gyermek minden csoportban  

Időtartam: 30 perc (max.) 

Tevékenység típusa: Szociális és problémamegoldó készségek fejlesztése 

 

A tevékenység célja: 

 

 

Problémamegoldásra alkalmas módszer megtalálása 

Együttműködés a siker elérése érdekében 

 

Előkészítés: 

 

 

Válasszuk ki az elvégzendő feladatot és az ahhoz szükséges szerszámokat  

 

Felszerelés: 

 

Egy eszközkészlet/csoport  

 

 

A tevékenység leírása: 

 

Meséljük el a következő történetet a gyerekeknek: hétvégén Csenő 

manó beköltözött a kertbe és ellopott pár virágot/almát/… és néhány 

szerszámot. Most éppen elkószált valamerre a manónk, de 20 percen 

belül visszatér, addig gyorsan meg kell csinálnunk a dolgunkat.  

 

A célunk, hogy a gyerekek észrevegyék: 

 a hiányzó szerszámokat 

 hogy nem tudják időben befejezni a feladatot 

 összedolgozhatnak: segíthetnek egymásnak, cserélhetnek 

feladatot vagy szerszámokat.  

 

Az egyes csoportoknak adhatjuk ugyanazt a feladatot, vagy kaphat 

minden csoport más feladatot.  
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Változat: a gyerekek nem beszélhetnek, mert Csenő Manó meghallja, és 

akkor visszajön, hogy elcsenjen még pár dolgot.  

 

 

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekek számára: 

Sikerült-e befejezni a feladatot? 

Ha sikerült, miért sikerült, mi volt az oka? 

Miért volt fontos, hogy együtt dolgozz a társaddal? 

 

Kérdések tanárok számára: 

Könnyen találtak a gyerekek megoldást? 

Hogyan tudták időben befejezni a feladatot? Egy gyerek csinált meg 

mindent vagy tudtak egymást segítve dolgozni? Mi volt a 

kortárstámogatók szerepe?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

5. Érzelemskála – mérgező szavak  

Célok: 

 

Probléma- és konfliktusmegoldó készségek fejlesztése: probléma jelzése 

gyerekek között, konfliktusok megelőzése, érzelmek kifejezése, érzelmek 

észrevétele  

 

Életkor: > 6 évesek  

Résztvevők száma: 3-4 tagú csoportok (1 SNI gyermek csoportonként)  

Időtartam: 30 perc (max.), naponta/hetente/havonta  

Tevékenység típusa: 

 

• Kommunikációs készségfejlesztés/konfliktusmegoldó képesség 

fejlesztése/érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

A tevékenység célja: 

 

• Lehetőséget adni a gyerekeknek, hogy elfogadható módon 

adjanak visszajelzést  

• Viselkedési nehézségekkel küzdő gyerekek támogatása  

 

 

Előkészítés: 
 

A megfelelő eszköz kiválasztása  

Felszerelés: 
 

Skálák és színes papírok/körök, számok, szmájlik  

 

A tevékenység leírása: 

 

A tanár megbeszéli a gyerekekkel, hogyan beszélünk egymással 

a közös munka során.  

Mit tehetünk, ha valamivel nem értünk egyet? Hogyan adhatunk 

visszajelzést?  

Hogyan jelezhetem, ha úgy érzem, valaki megbántott?  

 

A tanár megegyezhet a gyerekekkel a következőkben:  

 Ha nem értünk egyet valamivel, gyakran mérgező 

szavakat használunk. Ezt el akarjuk kerülni.  
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 Ha konfliktus alakul ki, nehéz abbahagyni a vitát. A célunk, 

hogy elkerüljük a túl nagy konfliktusokat, és hogy 

megsértsük egymást.  

 A gyerekek megegyezhetnek, hogy 

színeket/számokat/szmájlikat használnak, hogy jelezzék, 

hogyan érintette őket a társaik reakciója a vita során: pl: 

színskála: kék-zöld-sárga-narancs-vörös ; számok: 1-től 6-ig  

 A gyerekek megjeleníthetik, melyik szint mit jelent. Kék: 

oké/kedves vagy, narancs: durván beszélsz; piros: ijesztő 

vagy/veszélyesnek tartalak”  

 A csoport meghatározhatja pontosan, melyek azok a 

mérgező szavak/viselkedési módok, amelyek a 

csoportban tilosak  

 A csoport gyűjthet példákat, mit tehetnek a társak ezek 

helyett.  

 A gyerekek adhatnak egymásnak visszajelzést a közös 

munka során.  

 A tanárok azért vannak ott, hogy segítsenek – ha 

segítségre van szükséged, jelezd a tanárnak.  

 Mindenki követhet el hibát és mindenki kérhet bocsánatot.  

 Ha a színskálán narancs vagy piros jelzést kapsz, a 

számskálán 5-öst vagy hatost, vagy az ezeknek megfelelő 

szmájlikat, kicsit abba kell hagynod, amit csinálsz és tartani 

egy 3-5 perces szünetet. A társaid is segíthetnek, hogy újra 

elérj a skálán a kék jelzésig.  

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekeknek: 

 Könnyebb ilyen módon visszajelzést adni/kapni  

 Képes voltál a haragodat kezelni, amikor ilyen módon 

kaptál visszajelzést?  

 Hogyan tudtak segíteni a társaid a folyamat során? 

 

Kérdések tanároknak: 

 Eszébe jutott a gyerekeknek, hogy használják a skálákat 

konfliktus esetén?  

 Meg tudtad előzni a nagyobb konfliktusokat ilyen módon? 

Kb. mennyi nagyobb konfliktust sikerült megelőzni/kezelni 

ilyen módon naponta/hetente/havonta?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

6. Én jövök! – babzsák technika  

Célok: 

 

Kommunikációs készségek és alapvető interakciók fejlesztése: egymásra 

figyelés, egymás tiszteletben tartása, sorrend tartásának fejlesztése 

(késleltetés, kivárás) 

 

Életkor:  > 6 évesek 

Résztvevők száma: Kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) – 1 SNI gyerek csoportonként  

Időtartam: 30-45 perc 

Tevékenység típusa: Kommunikációs készségek fejlesztése 

A tevékenység célja: 

 

Olyan technika átadása, amely segíti a csoportban a csoporttagok 

biztonságérzetének kialakulását: meghallgatni és meghallgatva lenni.  

Kommunikáció strukturálása a csoportban.  

Viselkedési és figyelmi nehézségekkel küzdő gyerekek támogatása.  

 

Előkészítés: Téma kiválasztása 

Felszerelés: Babzsák  

A tevékenység leírása: 

 

Amikor a gyerekekkel nagyobb csoportban beszélünk meg valamit, 

elképzelhető, hogy lesz olyan gyerek, akinek nehezebb a többiekre 

figyelni.  

Minden kis csoport kap egy babzsákot – akinél a babzsák van, az 

beszélhet.  

Meghatározhatja a tanár, mennyi ideig beszélhet egy csoporttag / a 

gyerekek is megegyezhetnek ebben és használhatnak pl. homokórát. 

Ezután a babzsákot tovább kell adni a körben, hogy minden 

gyermekhez eljusson.  

Végül mindegyik csoport választhat egy témát és a gyakorlatot 

megcsinálhatjuk a nagy csoportban (osztályban).  

A gyerekeknek ki kell várni, míg sorra kerülnek és megtanulják, hogyan 

figyeljünk egymásra (pl. a végén kérdezhetnek).  
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Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekek számára: 

 Tudtad követni, hogy ki került sorra? 

 Ki tudtad várni, míg sorra kerültél?   

 Be tudtad tartan a szabályokat? 

 Milyen volt, amikor kiscsoportban gyakoroltál először a 

társaiddal? 

 

Kérdések tanárok számára: 

 Be tudták tartan a gyerekek a szabályokat? Hányszor kellett 

figyelmeztetni a gyerekeket a szabályokra?  

 Segítettek-e egymásnak a gyerekek? Hogyan?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

7. Mi újság nálunk?    

Célok: 

 

 Együttműködési és problémamegoldó készségek fejlesztése  

 Örömökről és problémákról beszélni  

 Módszer tanítása egy adott helyzet értékelésére  

 

Életkor:  > 6 évesek 

Résztvevők száma: Kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) – 1 SNI gyermek csoportonként  

Időtartam: 30-60 perc (max.) – a gyakorlatot többször ajánlott elvégezni  

Tevékenység típusa: Szociális készségek fejlesztése 

A tevékenység célja: Módszer tanítása: problémák jelzése elfogadható módon.  

             Előkészítés: Háztetőt ábrázoló rajz egy nagy papíron / táblán  

             Felszerelés: 

 

Flipchart / tábla/ nagy papír, íróeszközök és jegyzetpapírok kétféle 

színben 

 

A tevékenység leírása: 

 

 Egy munkafolyamat végén/hónap végén/félév vagy év végén 

jó, ha értékeljük a közös munkánkat.  

 

 Mi újság nálunk? 

 

 A gyerekek kapnak két, eltérő színű papírt: az egyikre az 

örömöket, a másikra a problémákat/kihívásokat írhatják fel.  

 

 Minden gyerek több dolgot is feljegyezhet a papírra.  

 

 Mindenki felragaszthatja a papírját a tető alá. Az egyik oldalra 

az örömök, a másik oldalra a problémák/kihívások kerülnek. 

  

 Ha a gyerekek nem tudnak problémát/nehézséget/kihívást 

azonosítani, a tanár mondhat példát.  

 

 Megkérdezhetjük a gyerekeket, van-e ötletük a probléma 

megoldására. A kortárstámogatók adhatnak tippeket (ezt előtte 

a tanárral érdemes gyakorolni).  
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 Rendszeresen érdemes elvégezni a gyakorlatot. Így 

érzékelhetővé válnak a változások/fejlődést mutató lépések.  

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekek számára: 

 Több örömöt vagy több nehézséget/kihívást tudtunk 

megnevezni? 

 Érdekes volt ezekről a dolgokról a csoportban beszélgetni a 

társaiddal? 

 (Láttál változást vagy fejlődést valamiben az előző ilyen 

értékelés óta?) 

  

Kérdések tanárok számára: 

 Olyan problémákat/kihívásokat fogalmaztak meg a gyerekek, 

amelyek érzékelhetőek voltak a csoportban? Volt valami, ami 

meglepőnek bizonyult?  

 Érzékelhető-e fejlődés/változás a korábbi értékelés óta?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

8. Gyógynövények gyűjtése 

Célok: 

Tudás alkalmazása, együttműködési készség fejlesztése, 

problémamegoldó képesség fejlesztése (csoportmunka, feladat és 

felelősség megosztása, döntéshozás, segítségkérés)  

Életkor: 
> 6 évesek 

Résztvevők száma: 
Kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) – 1 SNI gyerek csoportonként  

Időtartam: 
30 perc (max.)  

Tevékenység típusa: 
Elméleti és gyakorlati  

A tevékenység célja: 
Gyógynövények gyűjtése és hatásuk megtanulása 

Előkészítés: Csoportok alkotása, feladatleírás, szárítóhely előkészítése  

Felszerelés: Kosarak, madzagok, kerti ollók 

A tevékenység leírása: 

 

 A feladat előtt átismételjük, hogyan kell gyógynövényt gyűjteni  

 Minden csoport 5-6 féle gyógynövényt gyűjt, a csoporttagok 

egymást segítik  

 A csoportok szétválogatják a gyógynövényeket 

 Gyakorlat:  

o csokrok készítése 

o kötözés 

o csokrok felfüggesztése a szárításhoz 

 

Feldolgozás és értékelés: 

Gyerekek & tanárok: 

 tapasztalatok megbeszélése 

 tapasztalatok lerajzolása  

 egymás segítésének megbeszélése 
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 Tevékenység címe: 

 

9. Gyógynövények felhasználása 

fűszerként 

Célok: 

 Tudás megszerzése, kooperációs készségek alkalmazása és fejlesztése 

 problémamegoldó készségek fejlesztése (csoportmunka, feladatok és 

felelősségek megosztása, döntéshozatal, következmények 

elfogadása, segítségkérés)  

Életkor: 
> 6 évesek 

Résztvevők száma: Kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) – 1 SNI gyerek csoportonként 

Időtartam: 
40 perc 

Tevékenység típusa: Elméleti és gyakorlati 

A tevékenység célja: 
Konyhában használható gyógynövények megismerése 

Egészséges életmódra nevelés, hagyományok megismerése  

Előkészítés: Csoportok kialakítása, feladatleírás, eszközök előkészítése  

Felszerelés: Kosarak és kerti ollók 

A tevékenység leírása: 

 Megtanuljuk a gyógynövények használatát 

 Megtanuljuk a gyógynövények hatását 

 Megtanuljuk a felhasználás módjait  

 Megnézünk egy ismeretterjesztő filmet a gyógynövényekről és 

előkészítésükről  

 Segítünk egymásnak a növények összegyűjtésében, 

megkóstoljuk az egyes fajtákat.  

 Gyakorlat:  

o Növények gyűjtése 

o szaglás 

o népdalok tanulása (amelyekben fűszernövények neve 

szerepel))  

Feldolgozás és értékelés: 

 

Feladat gyerekeknek: 

 tapasztalatok megbeszélése 

 tapasztalatok lerajzolása  

 egymás segítésének megbeszélése 
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 Tevékenység címe: 

 
 

10. Ültessünk együtt! 

Célok: 

Gyerekek finom motorikájának fejlesztése, tudományos ismereteik fejlesztése, 

szociális készségek fejlesztése csoportmunka és kommunikáció során, 

felelősség megosztása, közös döntéshozatal támogatása, közös élmények 

szerzése  

Életkor: > 6 évesek 

Résztvevők száma: Kis csoportok: 3-4 gyerek/csoport (1 SNI gyerek csoportonként)  

Időtartam: 45 perc 

Tevékenység típusa: Kinti / benti tevékenység 

A tevékenység célja: 

Növénybetegségek megismerése, a növények betegségektől való 

megvédése, a fenntarthatóságról szóló ismeretek elsajátítása, otthon 

található anyagok hasznosítása, a magok elvetése és a palántázás 

folyamatának megismerése 

Előkészítés: WC-papír vagy papírtörlő gurigák gyűjtése  

Felszerelés: 
Ollók, fémdobozok vagy tálcák, WC-papír/papírtörlő gurigák, botok, fold, 

magok, jelöléshez filcek  

A tevékenység leírása: 

A tevékenységeket mindenki számára érthetően, egyszerűen kell 

elmagyaráznunk. A tevékenység alatt a gyerekek segíthetik egymást. 

1. A gyerekek együtt előkészítik a papírgyűrűket. 5 cm magas 

darabokat vágnak a papírgurigákból. Egy gyerek összegyűjti a 

gyűrűket a dobozba vagy tálcára. A gyerekek megjelölhetik a kis 

tartókat: növény neve és a dátum kerülhet a papírgyűrűre.  

2. A gyerekek együtt készítenek egy 50 mm-es mérőeszközt, ami 

megmutatja, milyen mélyre kerül majd a mag.  

3. A gyerekek megtöltik földdel a kis tartókat.  

4. A mérőeszköz segítségével a gyerekek 2 magot tesznek minden 

tartóba, megbizonyosodva, hogy mindegyikbe került mag. (arra az 

esetre, ha a paradicsommag nem csírázott ki). 

5. A gyerekek meleg és napos helyre teszik a tálcákat.  

6. A gyerekek készíthetnek öntözési tervet – a paradicsommagok földjét 

nedvesen kell tartani. A gyerekek egymást váltva öntöznek. (a 

legjobb, ha alulról öntözik a tartókat.) 
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7. Kiültetéskor a papírguriga megvédi a palántákat a betegségektől.  

Feldolgozás és 

értékelés: 

 

Kérdések gyerekeknek: 

 Tetszett a feladat? Érdekes volt a csoportmunka? Miért?  

 Mit tanultál a magok elültetéséről? 

 Mit tanultál a betegségekről? 

 Hogyan tudunk újrahasznosított anyagból kis tartókat készíteni a 

palántáknak? 

 [erős és egészséges magok – a gondos munka eredménye] 
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 Tevékenység címe: 

 

 

11. Karácsonyi ajándék a kertből 

Célok: 

A tanulók kreativitásának fejlesztése, finom motorika fejlesztése, a gyerekek 

tudományos tudásának növelése, szociális készségek fejlesztése 

csoportmunka és kommunikáció a felelősség megosztása és a megosztott 

döntéshozatal és a közös élmény által  

Életkor: > 6 évesek 

Résztvevők száma: 
Kis csoportok: 3-4 gyerek/csoport (1 SNI gyerek csoportonként) 

Időtartam: 
Különböző tevékenységek különböző időtartamban: 40 perc betakarítás / 2 

hét szárítás / 40 perc ajándékkészítés  

Tevékenység típusa: Kinti/benti tevékenység 

A tevékenység célja: 

A levendula növényről ismeretek szerzése, a növényszárítás folyamatának 

megtapasztalása, gyerekek motiválása saját készítésű ajándékok 

előállítására, bemutatni a gyerekeknek a levendula számos hatását, a 

gyerekek kreativitásának fejlesztése  

Előkészítés: A tevékenység előtt egy évvel levendulát kell ültetni az iskolakertben.  

Felszerelés: 

 

Ollók, madzag, barna papírzsák – szárításhoz, csomagolópapír, jelöléshez 

íróeszköz 

Levendulás sütemény hozzávalói:  

https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/ 

 

A tevékenység leírása: 

 

A tevékenység során egyszerű és mindenki számára érthető magyarázatot 

adjunk. A közös elfoglaltság során a társak segíthetik egymást. (pl. kötözés, 

csomagolás) 

1. A gyerekek leszedik a levendulát, a lehető legkorábbi időpontban. 

Azokat a virágokat kell kiválasztani, amelyek még nem nyíltak ki 

teljesen.  

2. Eltávolítják a legalsó leveleket és 4-6 szárat összefogva madzaggal 

összekötözik egy kis csokorba a növényeket.  

3. Ezután fejjel lefelé egy papírzacskóba teszik a csokrokat úgy, hogy a 

szárak kilógjanak, és a zacskót bezárják.  

https://www.tasteofhome.com/recipes/lavender-cookies/
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4. A papírzacskó tetejére kis lyukakat kell csinálni a légáramlás 

biztosítása érdekében.  

5. Az így előkészített levendulát meleg, sötét helyen kell felakasztani, 

száradni kb. két hétre, rendszeresen ellenőrizve, mikor száradtak ki a 

virágok. A gyerekek egymást váltva ellenőrizhetik a folyamatot, 

ehhez készíthetnek egy ellenőrzési tervet is, amelyet mindenki 

követhet. Az osztályban ki lehet függeszteni a beosztást.  

6. Amikor a levendula megszáradt, a gyerekek leszedik a virágokat és 

egy kosárba gyűjtik.  

7. A csatolt recept alapján a gyerekek levendulás kekszet készítenek az 

iskola tankonyháján. Különböző alakú kekszeket formázhatnak.  

8. A kész süteményeket becsomagolják, a csomagokat szárított 

levendulával dekorálják.  

 

Feldolgozás és 

értékelés: 

 

Kérdések gyerekeknek:  

 Mit tanultál a gyógynövényszárítás folyamatáról?  

 Miyen más ötleted van a kert terméseiből készíthető ajándékra? 

(szárított gyógynövény, szárított zöldség, eperlekvár)  

 Milyen más ajándékokat készíthetünk levendulából? (levendulás 

cukor, levendulapárna)   

 Érdekes volt a csoportmunka? Miért?  

[Finom, kreatív és fenntartható ajándék karácsonyra/vagy más alkalomra]. 
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 Tevékenység címe: 

 

12. Készíts „Hogyan ültessünk bent?” 

kézikönyvet  

Célok: 

Közös munka a tudományos ismeretek bővítése, művészeti képességek 

fejlesztése, felelősség megosztása, információk rendezésének tanulása, 

szociális készségek csoportmunka és kommunikáció általi fejlesztése, 

közös döntéshozatal támogatása és a közös élmény érdekében.  

Életkor: >6 évesek  

Résztvevők száma: Kis csoportok (3-4 gyerek/csoport) 

Időtartam: 45 perc X 6 alkalom (a növény fejlődési hosszától is függ) 

Tevékenység típusa: Benti tevékenység 

A tevékenység célja: 

Növények életszakaszainak megtanulása, a magok és palánták 

alapvető igényeinek vizsgálata és a környezeti tényezők befolyása, 

saját tapasztalat szerzése a magok ültetésével kapcsolatban, 

megfigyelések és előrejelzések készítése  

Előkészítés: Magok és föld vásárlása, papírpoharak gyűjtése  

Felszerelés: 
Magok, föld, 12-es palántatartók, növénypermetező üvegek vízzel, 

újságpapír, vonalzók, fa pálcák, jelöléshez íróeszköz 

A tevékenység leírása: 

 

Lépések 

 

1. A gyerekek összegyűjtenek többféle melegkedvelő növényt, 

amelyeknek szüksége van benti csírázási időre (helyzeti 

előnyként). A gyerekek szavazással választanak 8 növényt, 

amelyet termeszteni szeretnének. 

2. A növények nevét felírjuk papírdarabokra, melyeket felirattal 

lefelé helyezünk el egy asztalon. A gyerekek 4-5 csoportot 

alakítanak (4-5 gyerek). Mindegyik csoport 2 növényt húz.  

3. A magokkal kapcsolatban matematikai feladatokat adunk: a 

feladatok különböző nehézségűek lehetnek (összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás SNI*), százalékszámítás (nem SNI gyerekeknek**) 
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*Az osztály 8 féle növénymagot ültet. 5 csoportban dolgoznak. 

Mindegyik csoport egy 12 rekeszes tartóba ülteti a magokat. Mindegyik 

csoport kétféle magot ültet fele-fele arányban. Mennyi magot ültetnek 

összesen? 

** Az osztály összesen 8 fajta növényt ültet. (paradicsom, paprika, 

padlizsán, tök, uborka, dinnye, bab, kukorica), minden csoport 2 fajtát. 5 

csoportban ültetnek és minden csoport egy 12 rekeszes tartóba teszi a 

magokat fele-fele arányban. Ha minden rekeszbe 3 magot tesztek, a 

magok mekkora százaléka lesz paradicsommag?  

1. Ösztönözzük a gyerekeket, hogy találjanak ki magokkal 

kapcsolatos matekfeladatokat.  

2. A csoportnak információt kell gyűjteni a növényekről, amelyek 

alapján elkezdenek írni egy kerti újságot.  

3. A gyereknek meg kell becsülniük az elültetett magok mélységét, 

együtt elültetni a magokat, öntözni és megjelölni az egyes 

fajtákat. 

4. A gyerekek az újságjukban rögzítik a folyamatot, a 

megfigyelésekre alapozva leírják a legfontosabb eseményeket 

(csírázás, hajtások megjelenése, növés, fényigény, vízigény, 

sajátos jegyek). Ide leírhatják a saját fejlesztésű feladatokat is.  

5. A gyerek készítsenek rajzokat is a magokról, a csírákról, a kikelt és 

a kifejlett növényről.  

6. Az újságot összefűzhetik „Hogyan palántázzunk bent?” könyvvé, 

amely minden hasznos információt tartalmaz a folyamatról, 

ahogy a növény kifejlődik, ill. a hozzá tartozó matekfeladatokról 

a matematikai készségek fejlesztése érdekében.  

E tevékenységen keresztül minden csoporttag talál magának olyan 

feladatot, amelyet felelősséggel végezhet. A csoporttagoknak a kívánt 

eredmény elérése érdekében több területen is együtt kell dolgozniuk. Ez 

a csoporton belüli egyenlőség kialakulásához vezet.  

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekeknek: 

 Élvezted ezt a tevékenységet?  

 Milyen megfigyeléseid voltak és mit tanultál a növények 

növekedési folyamatáról?  

 Érdekes volt a csoportmunka? Miért?  

[Erős és egészséges növények – a gondos munka eredményeként.] 
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 Tevékenység címe: 

 

 

13. Gyógynövények használata, 

előkészítése, tea készítése  

Célok: 
Tudás gyűjtése, kooperatív készségek és problémamegoldó készségek 

alkalmazása és fejlesztése,  

Életkor: 
> 6 évesek  

Résztvevők száma: Párok (1 SNI gyerek és 1 nem SNI gyerek) 

Időtartam: 
2x30 perc 

Tevékenység típusa: 
Elméleti és gyakorlati 

 

A tevékenység célja: 
Gyógynövénytea készítése és kóstolása  

Egészséges életmód tanítása 

Előkészítés: 
 

Csoportok alakítása, feladatleírás, eszközök előkészítése  

Felszerelés: Teáskanna, kancsó, gyógynövények, csészék 

A tevékenység leírása: 

 

 Gyógynövények használatának elsajátítása és tea készítése 

 Gyógynövények előnyös hatásai 

 Különböző felhasználási módok megismerése  

 Informatív film megtekintése a gyógynövényekről és 

előkészítésükről  

 Egymás segítése a teakészítés során  

 Gyakorlatok:  

o vízforralás 

o gyógynövények áztatása 

o kóstolás 

 

Feldolgozás és értékelés: 

Kérdések gyerekek számára:   

 Beszéljük meg a tapasztalataitokat! 

 Milyen volt másoknak segíteni? 

 Rajzold le a tapasztaltakat  

 Töltsünk ki egy tesztet 
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 Tevékenység címe: 

 

 

14. Készítsünk vetési tervet 

Célok: 

Gyerekek tudományos ismereteinek növelése, matematikai készségek 

fejlesztése, az információgyűjtés és értelmezés képességének fejlesztése, 

az információk rendszerezésének és használatának tanulása, szociális 

készségfejlesztés, páros munka és kommunikáció, közös döntéshozatal 

és közös élmények során.   

Életkor: 
>6 évesek 

Résztvevők száma: 
Párok (1 SNI gyerek és 1 nem SNI gyerek)  

 

Időtartam: 
60 perc 

 

Tevékenység típusa: 
Benti tevékenység, információgyűjtés, értelmezés  

A tevékenység célja: 

Magok vetési idejének megismerése;  

Különböző növénytípusokról tanulni (kora őszi/nyári növények); 

Az érettség, a növekedési időszak hosszának, változatoknak, zónáknak, 

a fagyás legutolsó időpontjának észlelése;  

Előkészítés: Különböző típusú magok vásárlása 

Felszerelés: 
Számítógép internet hozzáféréssel, papír, tollak/ceruzák, magok 

csomagolása  

A tevékenység leírása: 

Lépések: 

 Készíts egy listát a növényekről és rajzolj egy körábrát (név, kép, 

vetés/benti vetés, vetés időpontja, mélysége, távolsága, a 

csírázási idő hossza, a növény megeredésének időpontja, az 

átültetés időpontja, magassága, igények)  

 

 Olvasd el a magok csomagolásán az útmutatót, csoportosítsd a 

magokat kora őszi és nyári fajtákra.  

 

 A vetési idő kiszámítása: a magokat az utolsó fagyok után 4-6 

héttel kell elvetni. A vetési időt az utolsó fagy időpontjának 

figyelembevételével kell kiszámolni, levonva az átültetésig eltelő 

napokat. A legutolsó fagy dátumát a meteorológiai 

jelentésekben ellenőrizhetjük. A magok csomagolása ad 

információt, hány hétig tart a folyamat.  

 

*Gyűjts további információkat a növényekről (napsütéses órák száma, 

talaj, talaj nedvességszintje, víz, trágyázás)  
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Készítsetek együtt naplót/portfóliót  

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések gyerekeknek: 

 Élvezted a tevékenységet? 

 Mit tanultál az egyes növényekről? 

 Mit tanultál a magok csomagolásán olvasható útmutatásokkal 

kapcsolatban?  

 Meg tudnád tanítani a többi gyereknek az iskolában? 

 

[Az elkészült tantervekre alapozva a palántákat ki is lehet ültetetni.] 
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 Tevékenység címe: 

 

 

15. Gyógynövények felismerése 

Célok: 

 

Tudás alkalmazása, kooperatív készségek és problémamegoldó 

készségek fejlesztése 

Életkor: 
>6 évesek 

Résztvevők száma: 
Párok (1 SNI gyerek és 1 nem SNI gyerek)  

 

Időtartam: 
30 perc 

 

Tevékenység típusa: 
Gyakorlati 

 

A tevékenység célja: 
Az ismert gyógynövények felismerése 

 

Előkészítés: 
 

Csoportok kialakítása, feladatleírás, gyógynövények gyűjtése  

 

Felszerelés: 
Kosarak, különböző gyógynövények, szem elfedésére alkalmas kendő, 

szemtakaró 

 

A tevékenység leírása: 

 

Lépések: 

 A gyakorlat előtt összegyűjtjük a kertből a különböző fajtájú 

gyógynövényeket  

 Külön kosarakba válogatjuk szét a fajtákat 

 A gyerekek párban dolgozva egyesével megvizsgálják a 

növényeket, közben segítik egymást  

 Gyakorlatok:  

o A különböző fajta gyógynövények vizsgálata 

csukott/betakart szemmel.  

o Nyitott szemmel 

o A válaszok megbeszélés 

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Kérdések/feladatok gyerekeknek:  

 Tapasztalatok megbeszélése 

 Tapasztalatok lerajzolása  

 Ellenőrizhetjük, hány növény ismernek fel önállóan és együtt  

 Érdekes volt párban dolgozni? 
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 Tevékenység címe: 

 

 

16. Kert megmunkálása 

Célok: 

Gyerekek tudományos ismereteinek bővítése, szociális készségfejlesztés 

páros munka és kommunikáció, közös döntéshozatal támogatása és a 

közös élmény révén  

Életkor: 
>6 évesek 

Résztvevők száma: 
Párok (1 SNI gyerek és 1 nem SNI gyerek) 

Időtartam: 
30 perc (a kert méretétől függően)  

Tevékenység típusa: 
Kinti tevékenység 

A tevékenység célja: 

 

 A talaj előkészítése ültetésre és magok elvetése  

 Megismerni, hogyan és mikor munkáljuk meg a kertet  

 

Előkészítés: 
Cselekvési tervet készíteni azokkal a lépésekkel, amelyeket a gyerekek 

követhetnek  

Felszerelés: Hőmérő, ásó, lapát, kapa, gereblye, talicska  

A tevékenység leírása: 

 

Lépések: 

 

1. A talaj vizsgálata 

 Elég száraz (szedj fel egy marék földet, rázd meg, szétesik-e 

 vagy egyben marad-e )  

 Mérd meg a hőmérsékletét, ha ≥15˚C  

 

2. Tisztítsd meg a felszínt  

3. Ásd, mozgasd meg a földet (a gyerekek a kert két végéből 

indulva kezdhetnek dolgozni)  

4. Lazítsd a földet szerves anyaggal (komposzt). A gyerekek 

talicskával hordhatják a földre a komposztot, visszafelé úton az 

egyikük beleülhet a talicskába és a másik tolhatja, majd 

kiboríthatja.  

5. Keverd össze a komposztot és a földet: az egyik gyerek rakja, a 

másik keveri.  

6. Egyengesd el a felületet (a gyerekek kezdhetik középről és 

haladhatnak a sarkok felé)  

Feldolgozás és értékelés:  
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Kérdések gyerekeknek:  

 Élvezted a tevékenységet? 

 Mit tanultál a talajról?  

 Meg tudnád tanítani más gyerekeknek is az iskolában?  

 Milyen volt párokban dolgozni? 

 

Talaj vizsgálata:  

 Elég tiszta?  

 Nem túl tömör?  

 Mit tehetünk a túl tömött talajjal?  
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 Tevékenység címe: 

 

 

17. Gyógynövények használata   

salátában 

Célok: 
Tudás összegyűjtése, kooperatív és problémamegoldó készségek 

fejlesztése és alkalmazása  

Életkor: 
> 6 évesek 

Résztvevők száma: 
3-4 gyerek csoportonként (1 SNI gyerek csoportonként) 

 

Időtartam: 
2x30 perc 

 

Tevékenység típusa: 
Elméleti és gyakorlati  

 

A tevékenység célja: 
Gyógynövények használata a konyhában  

Egészséges életmódra nevelés  

Előkészítés: Csoportok alkotása, feladatleírás, eszközök előkészítése  

Felszerelés: Kosarak, kerti ollók 

A tevékenység leírása: 

 

 Tanuljunk a növények használatáról 

 Tanuljuk meg a gyógynövények hasznos hatásait 

 Tanuljuk meg a különböző felhasználási módokat  

 Nézzünk meg egy ismeretterjesztő filmet a gyógynövényekről és 

előkészítésükről  

 Egymást segítve 

készítsünk salálát 

 Gyakorlatok:  

o Zöldségek és 

gyógynövények 

összegyűjtése 

(petrezselyem 

zöldje, 

bazsalikom…)  

o Saláta elkészítése 

o kóstolás 

 

Feldolgozás és értékelés: 

 

Feladatok gyereknek:  

 Beszéljük meg a tapasztalatokat 

 Beszéljünk egymás segítéséről 

 Rajzoljuk le a tapasztalatokat   
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 Tevékenység címe: 

 

 

18. Séta a kertben, gyógynövények 

bemutatása 

Célok: 

 

Relaxáció, kooperációs és problémamegoldó képességek fejlesztése  

Életkor: 
> 6 évesek 

Résztvevők száma: 
4 gyerek csoportonként 

Időtartam: 
30 perc 

Tevékenység típusa: 
gyakorlati 

A tevékenység célja: 
Gyógynövények megismerése 

Előkészítés: Csoportok kialakítása, feladatleírás  

Felszerelés: Kinti cipő, kosár 

A tevékenység leírása: 

 

 A csoport egymást segítve kimegy a kertbe 

 A gyerekek körbejárják az ágyásokat, gyógynövényeket keresve  

 A csoport megfigyeli a különböző fajtájú gyógynövényeket 

 A gyerekek megosztják egymással az előzetes tudásukat 

 A gyerekek megtanulják, hogyan vizsgálunk meg egy növényt 

 Aki tud, gyűjthet növényt, és továbbadhatja a többieknek  

 Megfigyelik, megfogják, megdörzsölik és megszagolják a 

növényeket  

 

Feldolgozás és értékelés: 

Feladatok gyerekeknek:  

 

 Tapasztalatok megbeszélése 

 Tapasztalatok lerajzolása  

 Látott gyógynövények lerajzolása 
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4. Elméleti háttér 
 

 
Szeretnél többet megtudni? 

Elméleti háttér: 

 Tények és adatok a fogyatékossággal kapcsolatban 

 “Károsodás” and “fogyatékosság” nem felcserélhető fogalmak 

 Mit értünk “speciális nevelési igény” alatt? 

 Honnan erednek a fogyatékos emberekkel kapcsolatos 

attitűdök? Konkrét jellemzők és összefüggések 

 Csoportközi kapcsolatok: Mi befolyásolja a fogyatékos 

emberekkel szembeni előítéleteket?  
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Tények és számadatok a fogyatékosságról 

 

A fogyatékos emberek a világ egyik leghangsúlyosabb kisebbségi 

csoportját alkotják. Pontosabban a 2011-ben közzétett The World Report on 

Disability (Fogyatékosságról szóló világjelentés) dokumentumban olvasható 

legfrissebb adatbecslések szerint a világ népességének összes korcsoportjában az 

emberek 15%-a él valamilyen fogyatékossággal, vagyis a fogyatékos emberek 

száma meghaladja az egymilliárdot. (World Health Organization & World Bank, 

2011; p. 29). A jelentés azt is megállapítja, hogy kifejezetten nyilvánvaló ezen 

adatok körülbelül öt százalékpontos emelkedése az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) 1970-es években végzett legutóbbi felmérése óta, amikor is a becslések 

szerint a világ népességének 10%-a tartozhatott ebbe a csoportba (WHO & WB, 

2011). 

A becslések alapján tudható, hogy Európában körülbelül 80 millió ember él 

fogyatékossággal, vagyis a kontinens teljes népességének több, mint 15%-a 

tartozik ehhez a kisebbséghez (Európai Bizottság, 636. számú közlemény, Európai 

Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020, 2010). 

Ezen a ponton nagyon fontos óvatosságra inteni az adatokkal 

kapcsolatban. Az adatgyűjtéshez használt eszközök különböző álláspontokat 

képviselnek a tekintetben, hogy a konceptualizálás és operacionalizálás 

szempontjából milyen elméleti és módszertani feltételezésekre alapoznak olyan 

központi fogalmakat, mint a „károsodás” (impairment), „fogyatékosság” 

(disability) vagy „akadályozottság” (handicap). Ennélfogva nem lehet 

maradéktalanul összehasonlítani az összes, a fogyatékosságról rendelkezésre álló 

adatot, melyek az egész világról és számos különböző forrásból érkeznek. Ebben 

az értelemben a fogyatékossággal kapcsolatos újabb becslések a 
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Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása (FNO, 

ICF) által javasolt elméleti keretet tükrözik, amely jelentős paradigmaváltást 

képvisel a domináns (bio)medikális modelltől a bio-pszicho-szociális szemlélet felé 

való elmozdulásban, amely szemlélet közel sem az egyetlen, vagy 

egybehangzóan előnyben részesített alternatíva.  

Nem meglepő, hogy az e területen releváns fogalmak meghatározásával 

kapcsolatban felvetődik számos kiemelkedően fontos kérdés – beleértve a fent 

már említetteket is, hiszen az itt leírtak jelentős módszertani következményekkel és 

kihívásokkal járnak, amelyek jelen projekt szempontjából is lényegesek. Ezeket az 

alábbiakban röviden tárgyaljuk.  

A projekt célkitűzéseinek, hatókörének és célcsoportjának szempontjából 

különösen fontos ismerni az Európában fogyatékossággal élő gyermekek számát 

érintő becsléseket, ezen belül is kifejezetten a 6–10 éves korosztályra vonatkozó 

adatokat. 

A fogyatékos személyek nagy csoportjának e kisebb alcsoportjára 

vonatkozó adatait ugyanazon fogalmi és módszertani korlátok jellemzik, 

amelyeket korábban említettünk. Ebből következik, hogy feltűnő eltéréseket 

találunk a fogyatékossággal élő gyermekek számát illető becslésekben. A 

következő eltérések említhetők: a The World Report on Disability 

(Fogyatékosságról szóló világjelentés) dokumentum szerint 93 millió (5,1%), 0–14 

éves kor közötti, „közepesen súlyos vagy súlyos fogyatékossággal élő” gyermek él 

világszerte, ahogy azt a Global Burden of Disease (Betegségek globális terhei) 

jelentette (WHO, 2008; idézi a WHO & WB, 2011). Ez a becslés alacsonyabb számot 

mutat az ENSZ Gyermekalapjának adataihoz képest (UNICEF, 2005; idézi a WHO 

& WB, 2011), amely 150 milliós számot említ - ez azonban minden 18 év alatti 
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gyermeket beleszámít a becslésbe, tehát egyrészt szélesebb korosztályt ölel fel, 

másrészt viszont nem ad információt a fogyatékosság súlyosságának mértékéről. 

Ugyanakkor további átfogó nemzetközi tanulmányok adatai utalnak 

számos, fogyatékossággal élő személyek társadalmi 

befogadásáról/kirekesztéséről képet adó mutatóra, amelyek viszont felhívják a 

figyelmet az előítéletek, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek 

megtapasztalásával fémjelzett életekre. (pl. CRPG & ISCTE, 2007b; Eurofund, 

2013). Sőt, az is kimutható, hogy a társadalmi differenciálódás egyéb jelzői - mint 

az életkor, nem, etnikai hovatartozás vagy szociális irányultság - további 

nehézségekre utalhatnak. (pl. CRPG & ISCTE, 2007b; Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége, 2013). Az EU27 országai körében végzett Harmadik európai 

életminőség-felmérés (EQLS; 2011) valóban kimutatta, hogy azok az emberek, 

akik korlátozó egészségi állapottal vagy fogyatékossággal élnek, jelentős 

hátránnyal néznek szembe az autonómia, a méltósággal és tisztelettel való 

bánásmód, a társadalmi támogatás és a társadalmi befogadás terén. Az 

Eurofound (2013) egy másik kutatása szerint azon körülmények, hogy valaki nő, 

idős állampolgár, korlátozást jelentő egészségi állapottal vagy fogyatékossággal 

él, vagy munkanélküli, az érintettek saját bevallása szerint jelentős negatív hatást 

gyakorolnak az általános egészségi állapotukra, ami növeli az anyagi 

nélkülözésről szóló beszámolók valószínűségét is. Ezenkívül a nemrég lezajlott 

gazdasági válság időszakában Európában jelentősen romlottak a fogyatékos 

emberek életkörülményei, különösen a nem fogyatékos népességhez képest; 

emellett 2008 és 2010 között több európai országban jelentősen emelkedett a 

szegénységi ráta és ez markánsabban érintette a népességnek ezt a részét (EQLS, 

2011; Eurofound, 2013). 
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Mindezek a mutatók azt jelzik, hogy a társadalmi kirekesztés szempontjából 

különösen sebezhetőnek számít a fogyatékos személyek csoportja, és ez ráadásul 

gyakran összefügg az anyagi nélkülözéssel is. Ezen túlmenően többnyire az a már 

elismert kétirányú oksági kapcsolat is megmutatkozik, amely a szegénység és a 

fogyatékosság között fennáll (pl. WHO & WB, 2011). Az adatok emellett utalnak 

arra is, hogy a fogyatékos emberek minden korcsoportban különös gyakorisággal 

tapasztalnak egyenlőtlenséget/méltánytalanságot, összehasonlítva a nem 

fogyatékos társaikkal. Sőt, az ilyen különbségeket fokozhatja a fogyatékos 

embereket érintő hátrányos megkülönböztetés (disablism) (Emerson et al., 2009; 

idézi Emerson, Madden, Graham, Llewellyn, Hatton, & Robertson, 2011), amely a 

fogyatékos személyekkel szembeni előítéletként, sztereotípiaként vagy 

„intézményesített diszkriminációként” határozható meg (Európa Tanács, n.d.). A 

rendelkezésre álló adatok rámutatnak a fogyatékosságok és a társadalmi 

összefüggések közötti kölcsönhatásra is, amely hátrányosan befolyásolja a 

fogyatékos személyek életét.  

 

Az ilyen kölcsönhatások potenciálisan negatív hatásait tulajdonképpen 

felismerték a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi 

osztályozása (ICF; 2001) dokumentumban is, amelyben az Egészségügyi 

Világszervezet először ismerte el környezeti tényezők, például attitűdök, 

kapcsolatok, szolgáltatások és szabályok szerepét a fogyatékosság okaként – 

amelyek ennélfogva a lehetségestől a jelentős szintig tartó skálán befolyásolják 

az egyének egészségét és jólétét. (pl. WHO & WB, 2011). Ebben a kiadványban 

az emberi funkcionalitás univerzális bio-pszicho-szociális modelljét ajánlják 

alkalmazásra, ennek alapján a fogyatékosságot egy folyamat részeként 

határozzák meg - e felfogás tükröz számos, különböző tudományterületről 
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származó kutatást és bizonyos mértékben a fogyatékos személyek polgárjogi 

mozgalmai által támasztott igényeket is (WHO & WB, 2011). A társadalom viszont 

még mindig nem hagyta teljesen maga mögött az orvosi modell szemléletét és 

feltételezéseit, amelyek ma is nagy hatás fejtenek ki. Az orvosi modell elfelejtkezik 

arról, hogy a társadalmi körülmények és környezeti tényezők kontextusában és 

skáláján figyelembe vegye az egyének sajátos egészségi állapotát vagy 

fogyatékosságát, pedig e tényezők és körülmények hozzájárulnak ezen emberek 

valódi szükségleteinek kielégítéséhez. (Emerson et al., 2011).  

A fogyatékos embereket érintő hátrányos megkülönböztetés 

megtapasztalása sok kontextusban keresztirányú, ideértve az egészségügyi és 

oktatási környezetet is, amely környezetben dolgozó szakemberek szintén 

negatívan viszonyulhatnak a fogyatékossággal élő emberekhez (Chubon, 1982), 

ami akadályokat gördíthet az egyenlőség elé, és végül is hátráltatja a 

fogyatékossággal élő személyeket abban, hogy teljes mértékben részt vegyenek 

a társadalomban. 

Emerson és társai (2011) kijelentik, hogy a fogyatékos embereket érintő 

hátrányos megkülönböztetés közvetett módon táplálja e kisebbségi csoport 

társadalmi-gazdasági hátrányoknak való kitettségének fokozott kockázatát is, 

vagyis a rosszabb mentális és fizikai egészség kockázata 20-50 százalékot tesz ki a 

fogyatékos gyermekeknél (Emerson et al, 2011). Ezenkívül a fogyatékos 

embereket érintő hátrányos megkülönböztetés a széles társadami részvétel 

tekintetében még nagyobb akadályokat és gátakat jelent a súlyos 

fogyatékossággal élő személyek számára, hiszen ők nagymértékben függő 

helyzetben vannak. Hasonló a helyzet a komplex igényekkel rendelkező emberek 

esetében, akik képességeiket tekintetve a kommunikáció, az interakció területén 

vagy a mindennapi életben és uralkodó kontextusokban szembesülnek jelentős 
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korlátokkal; emiatt ezeket gyakran tekintik tehernek (Freyhoff et al., nd). Ez a 

perspektíva a fogyatékosság orvosi modelljével áll összhangban és nagyon 

ortodox normalitási standardokat fogalmaz meg. A szakirodalom arra is rámutat 

továbbá, hogy az emberek eltérően viszonyulhatnak a különböző fogyatékossági 

csoportokhoz (Chubon, 1982), negatívabb attitűdöt tapasztalhatnak a súlyosabb 

fogyatékossággal élő személyek (pl. teljesen vakok vagy siketek), illetve azok, 

akiknek a megjelenése vagy viselkedése jobban eltér a „normál standardoktól” 

(Block & Yuker, 1982). 

Összefoglalásként kijelenthetjük, hogy a fogyatékos emberekkel dolgozó 

szakemberek információs és szolgáltatási „kapuőrök”, lehetséges ugyanis, hogy a 

negatív hozzáállásuk miatt a fogyatékos személyek lehetőségei és alternatívái 

egyes szolgáltatások igénybevételekor korlátozódnak, ami pedig visszaveti az 

oktatási vagy rehabilitációs ellátások minőségét és eredményeit (Párizs, 1993; 

idézi Chan et al., 2009). 

Röviden kifejtjük a kérdéskör mögött húzódó okokat, de előtte fontos 

meghatározni a központi fogalmakat, amelyeket e tudományterületen 

használnak, illetve tisztázni kell a köztük lévő különbségeket is, tekintettel azok 

relevanciájára a projekt működése szempontjából. 
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Fontos: A „károsodás” és a „fogyatékosság” nem egymással felcserélhető 

fogalmak 

 

Ahogy az a fentiekből kiderül, ezen a területen számos központi fogalom 

jelentős változáson ment keresztül az idők folyamán: ilyen például az 

„akadályozottság”, „sérülés” vagy „fogyatékosság”, amelyek óhatatlanul tükrözik 

az adott társadalomtörténeti és kulturális kontextust, valamint ezek 

legelterjedtebb értékeit és referenciakereteit. 

A fenti fogalmak meghatározása hagyományosan a 19. században 

kialakult orvosi modellen alapszik, amelynek alapvetései „a normalitás mintáit” 

írják elő. E keretben a „fogyatékosságot” személyes tragédiának tekintik és a 

normalitástól elmaradó egyénnel a „hibás” vagy „sérült” elmét és testet 

asszociálják. (Barnes & Mercer, 2011a) Nem meglepő tehát, hogy ez a modell 

kizárólag az egyénközpontú, sajátos szükségletek és alkalmatlanság felismerésére 

épülő beavatkozást részesíti előnyben, ami pedig indokolja speciális és sajátos 

szolgáltatások létrehozását, egyúttal olyan intézményesítési mechanizmusokat 

támogat, amelyek elismert szakemberek hatalma és felügyelete alatt állnak. (pl. 

CRPG & ISCTE, 2007b, 2007c). Ez elősegíti a fogyatékossággal élő személyek 

stigmatizációját, a velük szembeni előítélet-alkotást és kirekesztést, mivel 

lehetetlennek tartják e személyek integrációját az elérhető szolgáltatásokba és 

társadalmi struktúrák keretébe (CRPG & ISCTE, 2007b), figyelmen kívül hagyva 

ezzel mindennemű egyéni, társadalmi, attitűdbeli és kontextusbeli akadályt (pl. 

CRPG & ISCTE, 2007b, 2007c; Barnes & Mercer, 2011a, 2011b). 

Az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban a múlt század 

60-as és 70-es éveinek polgárjogi mozgalmai elősegítették a fogyatékos emberek 

önérvényesítő mozgalmait az orvosi modell fogyatékossággal foglalkozó 
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hagyományaival szemben, ami nagyban hozzájárult a fogyatékosság szociális 

modelljének megjelenéséhez. Ez a modell az uralkodó orvosi modellel szemben 

ellentétes álláspontot képvisel, mivel az egyén testi jellemzőinek - beleértve 

bármilyen típusú sérülést -, és a társadalmi kontextus körülményeinek 

kapcsolatára összpontosít. A társadalmi modell alternatívája azt állítja, hogy a 

társadalom erőszakolja rá a fogyatékosság megtapasztalását mindazokra, akik 

valamilyen átmeneti vagy tartós károsodással élnek, mert nem fogalja magába 

az emberi sokféleséget. Ez a nézőpont radikális változtatásokat igényel: az egyén 

fogyatékosságáról, mint ami a függőségük és a társadalmi kirekesztésük forrása, 

a figyelmet azokra a társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai „korlátok”-ra 

irányítja, amelyek egyrészt gátolják ezen kisebbség érdemi részvételét a 

társadalomban, másrészt korlátozzák az alapvető állampolgári jogaikat (CRPG & 

ISCTE, 2007b; Finkelstein, 1980; DeJong, 1981; idézi Barnes & Mercer, 2011b). Sőt, a 

modell elméleti alapjai azt is lehetővé teszik, hogy meghaladjuk az orvosi modell 

által kialakított „károsodás” és „fogyatékosság” között felállított téves 

összefüggést és kijelentsük: lehetséges, hogy egy bizonyos károsodással élő 

személy nem feltétlenül tapasztal fogyatékosságot, ez azonban függ attól, hogy 

a társadalom milyen szinten alkalmazkodik hozzá, mennyire fogadja be a 

funkcionális sokféleséget (CRPG & ISCTE, 2007b, c). Összefoglalva tehát a 

társadalmi modell a fogyatékosságot nem személyes jellemzőként értelmezi, 

hanem társadalmi konstrukciós problémaként (pl. Barnes & Mercer, 2011a, 2011b, 

WHO, 2001). 

A fogyatékosság bio-pszicho-szociális modellje olyan keretrendszerként 

mutatható be, amely összeegyeztethetővé teszi e két szögesen ellentétes 

modellt. A keretrendszert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elfogadta, az 

álláspont pedig az ICF 2001-es publikációja révén világossá vált. Ebben az 
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értelmezési keretben a „fogyatékosság” (valamint a „funkcióképesség”) az 

egészségi állapot (betegségek, rendellenességek, sérülések) és a kontextusbeli 

tényezők eredménye, ide tartoznak a külső környezeti faktorok (pl. társadalmi 

attitűdök, építészeti jellemzők, jogi és társadalmi struktúrák és légkör). Valamint ide 

tartoznak a belső személyes tényezők (pl. nem, életkor, megküzdési stílusok, 

társadalmi háttér, iskolázottság, általános viselkedésminta, jellem); többek között 

ezek mind befolyásolják az egyén fogyatékosságélményét; WHO & DGS, 2004).  

Ennélfogva a bio-pszicho-szociális modell a „fogyatékosságot” az egyes 

funkcióképességi területeken megjelenő csökkenésként értelmezi; ami olyan 

ernyőfogalom, amely sérüléseket, tevékenységbeli korlátokat és részvételi 

akadályokat foglal magában, jelezve ezzel az egyén (aki bizonyos egészségi 

állapottal rendelkezik) és a kontextuális tényezők (környezeti és személyes) közötti 

kölcsönhatás negatív vonatkozásait. Emellett a „fogyatékosság” bárki életében 

megjelenhet az életciklusa alatt, ami lehet állandó vagy átmeneti állapot (WHO 

& DGS, 2004; CRPG & ISCTE, 2007b). Bár a két másik modellt összeegyeztető 

álláspontra törekszik, kritika így is fogalmazódik meg ezzel a modellel 

kapcsolatban, elsősorban a negatív konnotációjú szókincs (pl. tevékenységek 

akadályozottsága) használata miatt, ami egyes nézetek szerint még mindig 

túlságosan az orvosi modellt tükrözi.   

Természetesen az adott kor és terület kulturális, társadalmi és politikai 

sajátosságai mellett ezek a keretrendszerek nyomot hagytak számos 

tudományterület kutatásain is, nem meglepő módon tükröződik a kialakított 

eszközökben is, amelyek célja a károsodás, az akadályozottság és fogyatékosság 

előfordulásának és gyakoriságának mérése. Ez az eredmények értelmezésének 

nehézségéhez vezetett, az eredmények összehasonlíthatósága pedig gyakran 

lehetetlenné válik.  
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Mit értünk „sajátos nevelési igény” alatt? 

 

A "sajátos nevelési igény" (SNI) fogalmát először 1978-ban a Warnock-

jelentés használta, és olyan speciális oktatási ellátásként határozta meg, amelyre 

minden fogyatékossággal élő vagy nem rendelkező gyermeknek szüksége lehet 

az iskolai tanulási pályafutása során. A fogalom nem korlátozódik a 

fogyatékossággal élő gyermekekre, és bármely gyermeknek szüksége lehet 

segítségre a tanulásban. Az SNI-sek csoportjába tartoznak a látás-, hallás-, 

beszéd- fogyatékossággal élő, és mozgáskorlátozott gyermekek, valamint a 

tehetséges és a szocioemocionális nehézségekkel küzdő gyermekek (Warnock, 

1978). 

Egy gyermeknek egy vagy több sajátos nevelési igénye is lehet, és az SNI 

különböző formákat ölthet, mint például "(i) a tantervhez való hozzáférés speciális 

eszközeinek biztosítása speciális felszerelések, létesítmények vagy erőforrások, a 

fizikai környezet módosítása vagy speciális tanítási technikák révén; (ii) speciális 

vagy módosított tanterv biztosítása; (iii) különös figyelem fordítása arra a 

társadalmi struktúrára és érzelmi légkörre, amelyben az oktatás folyik" (Warnock, 

1978, 41. o.). 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) az SNI 

fogalmát inkluzívabbá teszi, amikor utal arra, hogy a speciális oktatási 

szükségleteknek ki kell terjedniük "a fogyatékossággal élő és tehetséges 

gyermekekre, az utcán élő és dolgozó gyermekekre, a távoli vagy nomád 

népességhez tartozó gyermekekre, a nyelvi, etnikai vagy kulturális 

kisebbségekhez tartozó gyermekekre és az egyéb hátrányos helyzetű vagy 

marginalizált területekről vagy csoportokból származó gyermekekre" (UNESCO, 
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1994, p.5). Ez a meghatározás azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő vagy 

tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket és fiatalokat SNI-snek kell tekinteni 

(UNESCO, 1994). 

Az SNI fogalma a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra és az általuk 

igényelt beavatkozásokra utal. Egy gyermek akkor szorulhat speciális oktatásra, 

ha "az élet egy vagy több területén az aktivitás és a részvétel tekintetében 

jelentős korlátozásokkal rendelkezik, amelyek olyan tartós jellegű funkcionális és 

strukturális változások miatt következnek be, amelyek folyamatos nehézségeket 

eredményeznek az alábbiak tekintetében a kommunikáció, a tanulás, a 

mobilitás, az önállóság, a személyközi kapcsolatok és a társadalmi részvétel terén 

(...)". (3/2008. sz. törvényerejű rendelet). A speciális oktatás "speciális 

szolgáltatásokra" (n.o3/2008 sz. törvényerejű rendelet) utal az oktatási, orvosi, 

terápiás, szociális és pszichológiai területeken (Correia, 2008, idézi Martins, 2009) 

"a biopszichoszociális működés lehetőségeinek előmozdítása érdekében" 

(n.o3/2008 sz. törvényerejű rendelet), azzal a céllal, hogy megelőzzék, 

csökkentsék vagy visszaszorítsák a tanuló problémáját (Correia, 2008, idézi 

Martins, 2009). Más szóval az SNI a gyermekközpontú pedagógiára utal, amelyet 

a gyermek szükségleteihez igazított tanulás jellemez. Az ilyen típusú 

pedagógiának minden gyermek számára hozzáférhetőnek kell lennie (UNESCO, 

1994).  

A sajátos nevelésbe bevont gyermekek csoportja azon gyermekek 

csoportja, akiknek nagy valószínűséggel biológiai eredetű, öröklött vagy 

veleszületett problémáik vannak, amelyeket korán felismertek vagy időben fel kell 

fedezni, és korai nevelési prevencióra van szükségük. Ez a gyermekcsoport 

további emberi erőforrásokat és speciális anyagokat igényel. Az ilyen helyzetek 
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tipikus esetei az érzékszervi elváltozások, mint például a vakság és a süketség, az 

autizmus, az agyi bénulás, a Down-szindróma (DGIDC, 2008).  

A speciális oktatást igénylő tanulók csoportjában a vak vagy súlyosan 

látáskorlátozott tanulók nem létező vagy töredezett, torzított vizuális 

információkkal rendelkeznek, ami korlátozza a környezettel való interakciót, és 

késedelem állhat fenn a motoros, kognitív és szociális fejlődésben. A tanárok előtt 

az a kihívás áll, hogy olyan változatos helyzeteket teremtsenek, amelyek ösztönzik 

a kíváncsiságot, a környezet felfedezését és a másokkal való interakciót. Fontos, 

hogy az összes többi érzékszervi csatornát is stimuláljuk, és megtanítsuk a 

tanulóknak, hogyan használhatják azokat hatékonyan. A súlyos látáskorlátozott 

tanulóknak olyan beavatkozásra van szükségük, amely a látás használatának 

ösztönzését foglalja magában, segítve őket abban, hogy értelmet adjanak a 

látott képeknek. A vak vagy súlyosan látáskorlátozott tanulóknak a tantervben, 

például az osztály szervezési stratégiáiban (pl. szóbeli tájékoztatás, hangos 

felolvasás a táblára való írás közben, a tanuló figyelmeztetése a tanterem 

elrendezésében bekövetkező változásokra) és a pedagógiai anyagokban (pl. 

nagy formátumban nyomtatott anyagok) kell alkalmazkodniuk. Ezeknek a 

tanulóknak a tantervbe be kell építeniük a vizuális képzést, a Braille-írás tanulását, 

az IKT-t, a tájékozódást és a mobilitást, a mindennapi életvitelhez szükséges 

tevékenységeket (DGIDC, 2008). 

Az autista tanulók minőségi deficitje a szociális interakció, a kommunikáció, 

valamint az ismétlődő és sztereotip viselkedésminták, érdeklődési körök, 

tevékenységek terén mutatkozik (DGIDC, 2008). Ezek a tanulók a következő 

viselkedési megnyilvánulásokkal rendelkezhetnek: nehézségek a szociális 

integrációban, gyenge vizuális kontaktus; a beszéd gyakori ismétlése (echolália) 

és bizonyos közönyösség a más emberekkel való kapcsolattartás tekintetében; 
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ismétlődő érdeklődés bizonyos tárgyak és témák iránt; nehézségek a kreatív 

folyamatban; szokatlan viselkedés (egyensúlyozás), amely a test egyes részeit 

rázza; nem megfelelő érzelmi megnyilvánulások és a körülöttük lévő felnőttek 

manipulálása a saját javukra (Izquierdo, 2006). Az iskolában ezeknek a tanulóknak 

strukturált tanításra/tanulásra van szükségük (1. Fizikai struktúra, 1.1 időszervezés, 

1.2 térszervezés), amely világos és objektív információs rutinokat, nyugodt és 

kiszámítható környezetet, napi feladatokat biztosít, amelyeket a tanuló el tud 

végezni. A strukturált tanítási/tanulási helyzetek megteremtése minimalizálja a 

tanuló nehézségeit, biztonságot és bizalmat nyújt, és segíti a tanulókat erősségeik 

maximális kihasználásában (DGIDC, 2008).  

Összességében a sajátos nevelési igények a tehetséges gyermekekkel is 

összefüggésbe hozhatók. A tehetséges gyermekeket olyan gyermekekként írják 

le, akiknek megvan a lehetősége arra, hogy jelentősen túlfejlődjenek az 

életkoruknak megfelelő elvárásokon különböző területeken, például az 

intellektuális, tudományos, művészeti, szociális, motoros és mechanikai 

területeken. Az iskolák előtt az a kihívás áll, hogy ösztönzőbb tanórákat és egyéb 

lehetőségeket biztosítsanak a tehetséges gyermekek számára. Néhány példa: 

nagyobb kihívást jelentő feladatokat adnak a gyermeknek az órákon; 

személyiségükhöz és tanulási stílusukhoz igazodva a tanárokkal együtt idősebb 

vagy fiatalabb, hasonló érdeklődésű vagy képességű tanulókkal hozzák össze 

őket, hogy mindkettőjük tanulását elősegítsék; önálló, tárgyalásos tanulási 

programok kidolgozása a tanuló érdeklődése és képességei alapján (ANEIS, 

2017). A sajátos nevelési igény különböző tényezők kombinációja, és lehet 

átmeneti vagy időben hosszabb ideig tartó. A tényezők kombinációja ellenére, 

amely miatt egy gyermeknek speciális oktatásra van szüksége, az iskolák 

felelőssége, hogy megfelelő válaszokat adjanak az egyes gyermekek igényeire 
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(Madureira & Leite, 2003). Az SNI-s tanulóknak szükségük lehet további 

támogatásra, mint például (i) a tantervi megfelelőség (pl. osztálytermi szervezés, 

tananyagok, tevékenységek, tanítási-tanulási stratégiák, értékelési eszközök, 

tananyagtartalom: Braille-írás bevezetése), (ii) IKT bevezetése a tanulmányi 

feladatok elvégzésének hatékonysága és a készségek fejlesztése érdekében, (iii) 

személyre szabott pedagógiai támogatás, (iv) terápiás támogatás (DGIDC, 2011; 

Henriques, 2012). Az inkluzív oktatás megvalósításához olyan anyagi és humán 

erőforrásokat kell biztosítani, amelyek elősegítik az egyes tanulók autonómiáját. A 

teljes oktatási közösség alapvető fontosságú a szükségletek felmérésének és a 

beavatkozási tervnek minden folyamatában. A mindenki számára elérhető 

oktatás sikeréhez a közösség-iskola-család közötti együttműködésre van szükség. 

 

2018-ban az SNI-s gyermekekre vonatkozó portugál jogi keret megváltozott 

az inklúzió elvei és normái tekintetében, amelyet olyan folyamatként határoznak 

meg, amely a tanulási folyamatokban és az oktatási közösség életében való 

fokozott részvételen keresztül igyekszik megfelelni minden egyes tanuló 

szükségleteinek és lehetőségeinek sokféleségének (1. cikk 1. sz., 54/2018. július 06-

i törvényerejű rendelet,). Így a július 6-i 54/2018-as törvényerejű rendelet 

közzététele: (i) elhagyja a tanulók kategorizálási rendszereit, beleértve a 

"kategóriáját"; (ii) elhagyja a különleges tanulókra vonatkozó speciális 

jogszabályok modelljét; (iii) az összes tanulóra vonatkozó válaszok kontinuumát 

hozza létre; (iv) az oktatási válaszokra és nem a tanulók kategóriáira összpontosít; 

(v) előirányozza az egészségügyi, foglalkoztatási, szakképzési és 

társadalombiztosítási erőforrások kiegészítő jellegű mobilizálását, amikor 

szükséges és megfelelő (Direção Geral da Educação, 2018). 
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Ezek a változások alapvetően arra kívánnak hatást gyakorolni, hogy az 

iskola hogyan tekint a diákokra, és hogyan szervezi meg magát annak 

érdekében, hogy valamennyiük igényeit kielégítse. 

 

Honnan erednek a fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdök? 

Konkrét jellemzők és összefüggések 

 

Eagly és Chaiken 2003-as meghatározása az „attitűdről”, mint 

ernyőfogalomról különösen fontos a szakirodalomban, ill. még ma is 

meglehetősen nagy hatást gyakorol (Lima & Correia, 2013). A szerzők szerint az 

attitűd - mivel nem figyelhető meg közvetlenül -, hipotetikus konstrukciónak 

minősül. Ebben az értelemben tehát látens változónak, következtetésnek 

tekinthető, amely pszichológiai folyamatokat érint és megmagyarázhatja az 

adott helyzet és a később megfigyelt viselkedés közötti kapcsolatot. 

Egyszerűbben fogalmazva Eagly és Chaiken az „attitűdöt” így határozza meg: 

„pszichológiai tendencia, amely valamilyen entitás kedvező vagy kedvezőtlen 

értékelésében nyilvánul meg” (1993; idézi Eagly & Chaiken, 2007; Lima & Correia, 

2013).  

A szerzők azt állítják továbbá, hogy az attitűd három alapvető jellemzőből 

áll, amelyek együttesen arra sarkallják az egyént, hogy egy attitűd tárgyát 

bizonyos módon értékelje - mindezt az alábbiakban röviden bemutatjuk.  

Az értékelés az értékelő válaszadás minden lehetséges típusára vonatkozik, 

ideértve a nyílt vagy rejtett válaszokat, a kognitív (meggyőződés és gondolatok), 

az affektív (érzelmek és érzések) vagy a viselkedési (szándékok és nyílt viselkedés) 

válaszokat. Ezeknek az értékelő ítéleteknek van iránya vagy értéke 

(kedvező/kedvezőtlen), valamint intenzitása (gyenge/erős), továbbá bizonyos 
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fokú hozzáférhetőségük is, amely arra utal, hogy alacsonyabb vagy magasabb 

valószínűséggel aktiválódnak automatikusan, amikor az egyén találkozik egy 

meghatározott attitűd tárgyával. Ez utóbbi tulajdonság kapcsolódik az attitűd 

erősségéhez, ahhoz a módhoz, ahogy azt megtanulta az illető, és a 

gyakorisággal, amikor kiváltja azt valami (Eagly & Chaiken, 2007; Lima & Correia, 

2013). Az értékelő válaszadást továbbá tudatosan vagy nem tudatosan is 

megtapasztalhatja az egyén (pl. Eagly & Chaiken, 2007). 

Ezek az értékelések olyan konkrét entitásokra vagy attitűdtárgyakra 

vonatkoznak, amelyek jelen lehetnek, vagy az egyén emlékezhet rájuk, ha a 

tárgy jelenlétére utaló bizonyítékkal vagy annak helyettesítőjével találkozik (pl. 

Fazio, 1995; idézi Lima & Correia, 2013). Ezek az attitűdtárgyak konkrét jellemzőket 

is mutathatnak, lehetnek absztraktak (pl. ideológia), konkrétak (pl. bogarak), 

utalhatnak egy adott személyre (pl. Barack Obama), vagy lehetnek kollektívak 

(pl. szíriai bevándorlók). 

Végül pedig, mivel az idő múlásával is viszonylag stabil pszichológiai 

tendenciáról beszélünk, az attitűdök belső állapotot tükröznek, amelyek az 

egyén múltbeli tapasztalataiban gyökereznek, meghatározott attitűdtárgyak is a 

részei, amelyek révén tendenciák alakulnak ki, vagyis az egyén válaszadása erre 

a tárgyra többé-kevésbé pozitív vagy negatív lesz (Eagly & Chaiken, 2007; Lima 

& Correia, 2013). 

 Három, egymáshoz nagyon közel álló konstrukció létezik még, amelyek az 

„attitűdhöz” is nagyon szorosan kapcsolódnak: előítélet, sztereotípiák és 

diszkrimináció. Az elsőt, az előítéletet, gyakran negatív hozzáállásként határozzák 

meg; azonban újabb perspektívából szemlélve az előítéleteket az alábbi módon 

definiálják. „Egyfajta attitűd vagy orientáció egy csoporttal (vagy annak 

tagjaival) szemben, amely közvetlenül vagy közvetetten, gyakran az egyén vagy 
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a saját csoport javára értékeli le a másik csoportot”, függetlenül annak 

valenciájától (Spears & Tausch, 2015, p.442); továbbá, Nelson (2006) azt is kijelenti, 

hogy pozitív előítéletet is lehet tanúsítani a saját csoport iránt, amelyhez az egyén 

tartozik. 

A sztereotípiákra kognitív struktúraként tekintenek, amelyek ismereteket, 

meggyőződéseket és várakozásokat foglalnak magukban egy adott társadalmi 

csoportra (Pendry, 2015) vagy a csoport egyes tagjaira vonatkozóan; különösen 

azok tartoznak ide, amelyek a csoportok közötti megkülönböztetést segítik 

(Stangor, 2008).  

Végül, a diszkrimináció úgy határozható meg, mint negatív cselekedet, 

amelyet az egyén cselekszik előítéleten alapuló értékítélete nyomán (pl. Allport, 

1954; idézi Chan, Livneh, Pruett, Wang & Zheng, 2009).  

 

 

Honnan erednek a fogyatékos emberekhez kapcsolódó attitűdök? 

 

Az attitűdök és az előítéletek kialakulásának és változásának hátterében 

meghúzódó mechanizmusok - az attitűd tárgyától függetlenül - ugyanazok. Van 

azonban néhány sajátosság, amelyek jellemzőek a fogyatékos személyekkel 

szembeni előítéletekre.  

E kérdésekről az egyik legnagyobb hatású áttekintés Livneh (1988, 2012) 

nevéhez fűződik: vizsgálódásának célja, hogy a fogyatékos személyekkel 

szembeni negatív attitűdök vagy előítéletek fő gyökereit és összefüggéseit 

feltárja. A tanulmány által javasolt kategóriák azonban gyakran fedik egymást, 

ezzel is bizonyítva összetett jellegüket. Ezért a fogyatékos emberekkel szembeni 

negatív attitűdök és előítéletek gyökerei és összefüggései (Dunn, 2015; Chan et 
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al., 2009; Livneh, 1988, 2012) az attitűd kialakulásának általános mechanizmusain 

túl  számos egyéb szempontot foglalnak magukba, amelyeket az alábbiakban 

röviden bemutatunk. 

A társadalmi és kulturális beidegződések hozzájárulnak a negatív attitűdök 

kialakulásához és a stigmatizációhoz bármely, domináns és elterjedt társadalmi 

és kulturális normától, mércétől vagy elvárástól való eltérés esetén, mint például 

fizikai tulajdonságok, személyes produktivitás és teljesítmény, társadalmi-

gazdasági státusz és egészségi állapot.  

A gyermekkor és az aktuális helyzet behatásai rámutatnak a feltehetően 

kisgyermekkori tapasztalatokban gyökerező okokra, beleértve azokat a szülői 

gyakorlatokat, amelyek befolyásolják a gyermek meggyőződését és 

értékrendszerének felépítését az egészséggel, betegséggel kapcsolatos 

kérdésekben és abban, hogy mi tekinthető normálisnak. Valamint olyan okokra, 

amelyek jelenleg a fogyatékos emberekkel megélt szituációs és interakciós 

tapasztalatokhoz kapcsolódnak; az emberek tartanak attól, hogy a fogyatékos 

emberekkel való kapcsolat saját pszichológiai problémáikat tükrözi, vagy 

„bepiszkolódhatnak” egy fogyatékos emberrel való kapcsolattartás során. 

 

Félelmet kiváltó strukturálatlan társadalmi helyzetek fogyatékos 

személyekkel gyakran kétértelműek és szokatlanok - a fogyatékosság 

természetével és következményeivel kapcsolatban - különösen akkor, ha a 

megfelelő interakcióra vonatkozó társadalmi szabályok és protokollok nincsenek 

(jól) kialakítva, ami elég gyakori jelenség. Az, hogy sok embernek nincs 

kapcsolata fogyatékos személyekkel és egyáltalán nem találkoznak velük, 

nagyon fontos tényező a fogyatékos emberekkel szembeni negatív hozzáállás és 

előítéletek kialakulásával kapcsolatban. Figyelembe véve a fogyatékos 
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személyekkel való kapcsolat fontosságát a csoporttal szembeni attitűdök 

kialakulásában, a továbbiakban részletesebben kifejtjük a kérdést. 

 

Előítéleteket kiváltó magatartások - Néhány olyan viselkedés, amelyet a 

fogyatékossággal élő emberek mutatnak, mint például ellenségesség, függőség, 

bizonytalanság vagy támogatási igény, hozzájárulhat a velük szembeni 

előítéletes meggyőződések és érzelmek fenntartásához és megerősítéséhez még 

akkor is, ha ők maguk nem vonhatók felelősségre az adott cselekedetekért. Sőt, 

a média is elősegítheti a fogyatékos személyek leértékelését azáltal, hogy 

negatívan ábrázolja őket. 

 

A fogyatékossággal kapcsolatos tényezők. A negatív attitűd olyan 

faktoroktól is függ, mint  

1) a fogyatékosság súlyosságának érzékelése - ha az emberek szubjektív 

megítélése szerint kevésbé súlyos egy fogyatékosság, pozitívabbnak érzékelik;  

2) láthatóság és külső jegyek hatása - a jól látható fogyatékosságokat vagy 

a több külső jeggyel járó fogyatékosságot negatívabban értékelik;  

3) „továbbadhatóság” - minél inkább „átadhatónak” gondolják az adott 

fogyatékosságot, annál negatívabbak a nem fogyatékossággal élő emberekből 

kiváltott reakciók; és  

4) kiszámíthatóság - az átmeneti/gyógyítható fogyatékosságokat 

pozitívabban értékelik, mint az állandóakat. 

 

Közös jegyek más kisebbségi csoportokkal - Más kisebbségi csoportokhoz 

hasonlóan a fogyatékossággal élő embereket is gyakran kitaszítják maguk közül 

az emberek bizonyos sajátos jellemzőik miatt, különösen látható fogyatékosság 
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(pl. nyilvánvaló fizikai különbségek) vagy a fogyatékosságra utaló, felismerhető 

jellemzők (pl. másfajta testmozgás, fehér bot) esetén; ezek negatív 

sztereotípiákat, előítéleteket és diszkriminatív viselkedést váltanak ki a többségi 

csoport tagjaiból. Mindez pedig előmozdítja a fogyatékos személyek 

elszigetelődését és elkülönülését a népesség többi részétől (pl. Safilios-Rothschild, 

1970; idézi Livneh, 2012).  

 

A látható fogyatékosságok gyakran váltanak ki esztétikai (szexuális) 

idegenkedést, mivel a nem fogyatékos emberekben az ezekre utaló jellemzők 

taszítást és kényelmetlen érzéseket idéznek elő. A negatív attitűdök tehát olyan 

reakciókból fakadnak, mint az esztétikai idegenkedés, a testképet vagy testi 

integritást fenyegető szorongás és bűntudat, valamint több kognitív 

meghatározó tényező, például aggodalmak, félelmek és tévhitek a 

fogyatékosságokkal és a fogyatékosságok természetével kapcsolatban. 

 

Halálfélelemmel kapcsolatos gondolatok - Amikor valaki találkozik egy 

másik, fogyatékos emberrel, szorongást válthat ki belőle egy testrész hiánya vagy 

bármely fizikai funkció kiesése, hiszen ezek a tényezők szimbolikusan az egóhoz és 

a halálhoz kapcsolódnak, így emlékeztethetik az egyént saját halandóságára, 

ezáltal negatív hatást, elkerülést és a fogyatékos emberektől való visszahúzódást 

idézhetik elő.  

 

Hierarchikus attitűdök a fogyatékossággal szemben. A szakirodalom már 

régen rámutatott arra, hogy a nem fogyatékos emberek körében létezik egy 

hierarchia a fogyatékosságok elfogadhatóságával kapcsolatban (pl. Chubon, 

1982; Chan et al., 2009), ideértve fogyatékos személyek kisebbségi csoportjával 
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foglalkozó szakembereket is, például tanárokat, tanácsadókat és a kórházi 

személyzetet (Chubon, 1982). A hierarchia létezését az újabb kutatások is 

alátámasztották (pl. Chan et al., 2002). Megfigyelték ugyanis, hogy a testi 

fogyatékosságot általában pozitívabbnak észlelik a nem fogyatékos emberek, 

mint a mentális fogyatékosságokat, és az értelmi fogyatékosságot is 

kedvezőbben ítélik meg, mint a pszichiátriai eredetű fogyatékosságokat (pl. 

Chan et al., 2002; Chan et al., 2009). Összegezve elmondható, hogy a kutatások 

szerint a nem fogyatékos emberek megítélésében létezik egy tengely, melynek 

egyik pólusát a testi fogyatékosságok, másik pólusát pedig az értelmi és a 

mentális egészséggel kapcsolatos fogyatékosságok jelentik, amelyen az utóbbi 

pólushoz közeledve az attitűd fokozatosan egyre negatívabbá válik (Chan et al., 

2009; Dunn, 2015). 

 

A fogyatékossággal kapcsolatos erkölcsi meggyőződések - A bűn-

büntetés-fogyatékosság triád pszichodinamikai mechanizmusáról szintén sok 

beszámoló látott napvilágot (Chan et al., 2009). A fogyatékosságot sokan a 

fogyatékossággal élő személy vagy családtagjai által elkövetett bűnök vagy más 

bűnös magatartás következtében kimért büntetésnek tekintik, ami azt a 

meggyőződést kelti a nem fogyatékos emberekben, hogy a fogyatékos emberek 

veszélyesek, ami félelmet vált ki belőlük és végső soron a fogyatékossággal élő 

személyek elutasításához vezet (Chan et al., 2009; Dunn, 2015). 

 

Személyiségbeli változók – A személyiséggel kapcsolatos változókra; mint 

például a tekintélyelvűség, az etnocentrizmus, a merevség, a nárcizmus, a 

szorongás és az agresszivitás, valamint az alacsony önértékelés, a többféleség el 

nem fogadása vagy a saját testtel való elégedetlenség – vonatkozó kutatások 
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eredményei szerint az itt említett személyiségjegyek kapcsolatban állnak a 

fogyatékos emberek iránti negatív attitűdökkel, tehát hozzájárulnak ezek 

kialakulásához.  

 

Demográfiai változók.  Az olyan változókkal kapcsolatban - mint a nem 

fogyatékos állapot, a magasabb kor, az alacsony iskolai végzettség és 

társadalmi-gazdasági státusz - korábban már kimutatták, hogy ezek különösen 

fontos meghatározó tényezői a fogyatékos emberekkel szembeni negatív 

attitűdnek (pl. Livneh, 2012). Ennek ellenére bizonyos következetlenségek is 

megfigyelhetők: néhány áttekintés és újabb kutatás éppen ellentétes irányba 

mutat (pl. Chubon, 1982; Yuker & Block, 1986; Pruett & Chan (2006).  

 

 

Csoportközi viszonyok: Mi befolyásolja a fogyatékos személyekkel 

szembeni előítéleteket? 

 

Számos nemzetközi szabályozást - például az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatát (1948), a Gyermekek jogairól szóló egyezményt (1989), és újabban 

a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (CRPD; 2006) 

– követve a ratifikáló országok jogszabályai és szakpolitikái is változtak az idők 

során annak érdekében, hogy a fenti szabályozásokban megjelenő jogokat 

figyelembe vegyék.  

A fogyatékos személyek jogait konkrétabban érinti azonban a 

szabályozásoknak megfelelő irányelvek hatékony alkalmazása a gyakorlatban, 

ami különösen azért nem könnyű feladat, mert az előítéletek és a diszkrimináció 

megfékezése sem egyszerű, ahogy azt több statisztikai adat megmutatta már. A 
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fogyatékos emberek életét jelentősen meghatározza a társadalmi kirekesztettség 

megtapasztalása, amely hátrányosan befolyásolja jóllétüket és végső soron az 

életminőségüket is. 

Még ha az EU és a világ számos országában ki is dolgozták a társadalmi 

befogadással kapcsolatos és a nemzetközi normákkal összhangban álló 

jogszabályokat és szakpolitikákat, az igazság az, hogy ezt az ambíciózus és igazán 

szükségszerű célt még mindig nem sikerült teljes mértékben elérni.  

Ez számos társadalmi szektorban könnyen megfigyelhető, beleértve azokat 

a helyzeteket is, amelyekben a gyermekek nap mint nap találkoznak, tehát 

főként oktatási környezetben.  Az előítéletek és a diszkrimináció megszűnése 

érdekében valójában nem elég, ha a fogyatékossággal élő gyermekek 

ugyanabban a térben vannak, mint a nem fogyatékos gyerekek. A szakirodalom 

szerint ez a kisebbségi csoport - csakúgy, mint más kisebbségi csoportok - 

különösen sérülékeny a zaklatás és a társadalmi kirekesztettség más formái 

szempontjából, amelyek jelentős negatív hatást gyakorolnak e gyermekek fizikai 

és pszichológiai egészségi állapotára és tanulmányi teljesítményükre, idősebbé 

válásukkal egyúttal rontva jövőbeli kilátásaikat a társadalmi befogadásra.  

Tudományos kutatások is alátámasztják, hogy eszerint a gyermekek 

hatékony inklúziója jóval túlmutat azon, minthogy ugyanazon oktatási téren 

osztoznak egymással, hiszen az elmúlt 50 évben összegyűjtött adatok 

meglehetősen stabil eredményeket mutatnak erre vonatkozóan. 

Megkerülhetetlen a témában Gordon Allport nagyhatású munkája a csoportok 

közötti kapcsolatok megértésével kapcsolatban, ezen belül is az előítéletek és a 

diszkrimináció keletkezésével összefüggésben, valamint hogy milyen intervenciós 

stratégiák fejleszthetők ennek meghaladására és káros hatásaival kapcsolatban 

(ref.). A szociálpszichológia szemlélete szerint pusztán az, hogy valaki 
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kapcsolatban áll egy jellemző módon kirekesztett csoporttal, mint például 

fogyatékos emberekkel, még nem elegendő az őket érintő előítéletek és 

diszkrimináció megállításához. Gordon Allport 1950-ös attitűdökre és előítéletekre 

vonatkozó keretrendszere olyan optimális feltételeket javasol, amelyek mellett a 

pozitív kapcsolatok valószínűsége a saját csoport és a külső csoport között 

lehetővé tenné az előítéletek csökkentését, ezáltal a diszkrimináció csökkentését 

és a hatékony társadalmi inklúziót (lásd Oskamp, 2008): hosszú távú kapcsolat; 

együttműködő tevékenységek, közös célok érdekében; egyenlő státusz; 

társadalmi normákba ágyazott kapcsolatrendszerek támogatása.  

A társadalmi befogadással foglalkozó Educational Psychologist 

nemrégiben megjelent különszámában számos szerző tekinti át a szakirodalmat a 

kisebbségi csoportok tagjainak társadalmi befogadásával összefüggő 

akadályokkal, köztük a fogyatékossággal élő gyermekek esetével kapcsolatban.  

A tanulók társadalmi és iskolai élete nagyon szorosan összefügg egymással; 

ennélfogva nem meglepő, hogy azok, akiket a társaik kirekesztenek, tanulmányi 

eredményeik tekintetében (is) tapasztalják ennek negatív hatását (Juvonen, 

Lessard, Rastogi, Schacter, & Smith, 2019). 

A szerzők szerint a kortársak elfogadása és a baráti kapcsolatok megléte 

két alapvető feltétel ahhoz, hogy a gyermek egyénileg is jól boldoguljon, és 

jobban teljesítsen az iskolában, noha a társadalmi befogadottság nem 

garantálja a tanulmányi kiválóságot; azonban az ellentétes helyzet, amikor valaki 

társadalmi kirekesztés célpontja, nagyon káros hatást gyakorol a tanulmányi 

részvételére és teljesítményére. Ezért a szerzők szerint a marginalizáció hátterében 

álló okok felkutatásakor el kell mozdulni a marginalizált helyzetben lévőktől és a 

hangsúlyt azokra a speciális környezeti feltételekre kell helyezni, amelyek között 

az érintettek jelenleg élnek, pontosabban arra, hogy a tanulók összességének 
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összetétele (a „kik”) és a szervezet oktatási gyakorlata (a „hogyan”) milyen 

módon járulnak hozzá a kisebbség inklúziójának hiányához. A szerzők szerint mind 

a tanárok, mind az iskola vezetése kulcsszerepet játszik a társadalmi inklúzió 

megteremtésének támogatásában. A gyermekekkel végzett tevékenység 

fókuszában a pozitív interakcióknak kell állnia.  

 

 

Ajánlott irodalom 
 

Angolul:  

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/ 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_pee

r_support.pdf 

https://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children 

https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-

review-evidence/pages/5/ 

 

További irodalom:  

Oskamp, S. (Org) (2008). Reducing prejudice and discrimination. Sussex: 

Psychology Press.  

 

Az anyag utolsó mellékletében magyar nyelvű szakirodalmi listát is megadtunk.   

http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/
http://peersforprogress.org/resource-guide/models-of-peer-support/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603107/Children_and_young_people_s_mental_health_peer_support.pdf
https://www.eluceoeducation.org/sen-gifted-children
https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/pages/5/
https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/pages/5/
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5. Függelék – Eszközök a kortárstámogató modell 

alkalmazásához  
 

1.sz. függelék: Ellenőrző lista 

 

Kezdőpont  

Mikor? 
 

Ki lesz a koordinátor, kik lesznek az iskolai 

team tagjai és kik az érdekelt felek? 

 

  

 

Szerepek tisztázása (pl., koordinátor, 

kivitelezés során, kortárstámogatók 

szupervíziója, egyéb)  

 

  

 

Kortárs támogatók: kritériumok 

meghatározása/kiválasztása  

 

  

 

Hány SNI és nem SNI gyereket vonunk be a 

programba?  

 

  

 

Szükségletek azonosítása és a program 

céljainak illesztése az igényekhez  

 

  

 

A létesítményre vonatkozó igények és 

felszereltség 

 

  

 

Tevékenységek/időszakok időbeosztása  

 

  

Tréningidőszakok meghatározása az 

intervenció előtt/alatt, ill. a különböző 

résztvevők számára 
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Értékelés: M&A eljárások  

 

  

 

Korábban azonosított akadályok/kihívások 

 

  

 

2 sz. függelék: Meghatározás és megfigyelés: A te S.M.A.R.T. modelled 

kitöltése 
 

S.M.A.R.T.  (magyarul K.M.E.R.I) 

 
SPECIFIC/KONKRÉT 

 

Mit akarsz elérni?  

Ki  

Mit  

Hol  

Mikor  

Miért 

 

MEASURABLE/MÉRHETŐ 

 

Mit akarsz mérni? 

Hogyan akarod mérni?  

 

ACHIEVABLE/ELÉRHETŐ 

 

Célok 

Akadályok/kihívások  

Lépések a megvalósítás során  

 

 

REVELANT/RELEVÁNS CÉLOK 

TIME-BOUND/IDŐHÖZ KÖTÖTT 

Milyen célok érhetők el a program befejezése előtt? 

Mely célok érhetők el a teljes program során?  
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Bibliográfia  
 

Ha szeretne többet olvasni a kortárstámogató modellről, kövesse az alábbi 

linkeket (angol nyelven):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://peersforprogress.org/ 

 

 https://www.klicksafe.de 

 

 https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-

support-literature-review-April-2018.pdf 

 

 

Tudományos szakirodalom: 

 Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer Learning and Assessment. 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 24(4), 413-426. 

 

 Boud, D. (2001). Making the move to peer learning. In Boud, D., Cohen, R. 

& Sampson, J. (Eds.) (2001). Peer Learning in Higher Education: Learning from and 

with each other, London: Kogan Page (now Routledge), 1-20.  

 

 Bulte, C., Betts, A., Garner, K. & During, S. 2007. Student teaching: views of student 

near-peer teachers and learners. Medical Teacher. 29(6), 583-590.  

 

 

 

http://peersforprogress.org/
https://www.klicksafe.de/
https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-review-April-2018.pdf
https://www.amaze.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Final-Amaze-peer-support-literature-review-April-2018.pdf
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Magyar adaptációhoz kapcsolódó angol és magyar nyelvű linkek, 

irodalom:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enable program:  

http://enable.eun.org/implementing_enable  

 

Letölthető kézikönyv angolul, 10 alkalmas SEL (társas-érzelmi tanulás) program:   

http://enable.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=c4b70018-6680-4d6a-

b69b-662d4b41dc1a&groupId=4467490  

 

 KiVA program:  

https://www.kivaprogram.net  

 

 From Peer to Peer project:  

http://frompeertopeer.eu/project/  

 

Magyar nyelven:  

 A LÁTSZOM, angol nevén az I_AM Erasmus+ project inklúzióval kapcsolatos 

anyagai:  

- Helyzetelemzés és szükségletfelmérési jelentés 

- Képzési kézikönyv oktatásban dolgozók számára 

A magyar anyagok letöltéséhez link itt:  

Látszom - Multimédiás eszközökkel az inkluzív oktatásért | KézenFogva Alapítvány 

(kezenfogva.hu) 

 

 Békés Iskolák – Szemlélet és módszer a békés iskolai környezet kialakításához  

http://www.bekesiskolak.hu/bekes-iskolak/a-program/ 

 

 A KiVA-program hazai adaptálásának lehetőségei, Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet:   

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/kiva_adaptacios_tanulman

y.pdf  

 

 Jó gyakorlatok az iskolai kortárs bántalmazás kezeléséhez:  

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány  

https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2021/10/Rogers-BMO-Jo-

gyakorlatok.pdf  

http://enable.eun.org/implementing_enable
http://enable.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=c4b70018-6680-4d6a-b69b-662d4b41dc1a&groupId=4467490
http://enable.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=c4b70018-6680-4d6a-b69b-662d4b41dc1a&groupId=4467490
https://www.kivaprogram.net/
http://frompeertopeer.eu/project/
https://kezenfogva.hu/latszom
https://kezenfogva.hu/latszom
http://www.bekesiskolak.hu/bekes-iskolak/a-program/
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/kiva_adaptacios_tanulmany.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/kiva_adaptacios_tanulmany.pdf
https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2021/10/Rogers-BMO-Jo-gyakorlatok.pdf
https://rogersalapitvany.hu/wp-content/uploads/2021/10/Rogers-BMO-Jo-gyakorlatok.pdf
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 Mentori kéziköznyv iskolai kortárssegítő programokhoz:   

https://kek-vonal.hu/wp-content/uploads/2020/08/mentorkezikonyv_kortars-

segites1.pdf  

(Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 2016)  

 

 Kölcsönhatások  

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése  

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest, 

2010.   

https://tanitonline.hu/uploads/3478/Kolcsonhatasok_iskolai%20agresszió.pdf  

 

 Kortárs Médiamentor (NETmentor) program:  

https://digitalisgyermekvedelem.hu/storage/posts/QRWAfqAhEWuJOuDI0Pap9qxs

Kt1RNi3vCnDg06xQ.pdf  

 
 Kortárssegítés, a kortárssegítőktől elvárható tevékenységek a hazai és a 

nemzetközi szakirodalom alapján:  

http://www.ksma.hu/KortarsegitoktolElvarhato.pdf  

  

Mobilitás szakmai portál:   

 Módszertani kézikönyv - Kapcsos könyv  

http://www.mobilitas.hu/kapcsos/  

  

 Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez  

http://www.mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/  

  

 Kiskompasz kézikönyv a gyerekek emberi jogi neveléséhez  

http://www.mobilitas.hu/kompasz/kiskompasz/  

  

 Ötlettár 6-10 évesek részére:  

http://neteducatio.hu/webgalamb/files/download/2/Otlettar_Neteducatio.pdf  

  

 Kooperatív gyakorlatok II.   

Autonómia és felelősség tanulmánykötetek V., Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, 2018  

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/koop_gyak_ii-ilovepdf-

compressed.pdf?fbclid=IwAR3ujEeEclSK1Nt7cB6JDsdcHqN5uSBBf6BNiPPunKtw8OJs

sU9tM8kL5PE  

  

https://kek-vonal.hu/wp-content/uploads/2020/08/mentorkezikonyv_kortars-segites1.pdf
https://kek-vonal.hu/wp-content/uploads/2020/08/mentorkezikonyv_kortars-segites1.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3478/Kolcsonhatasok_iskolai%20agresszi%C3%B3.pdf
https://digitalisgyermekvedelem.hu/storage/posts/QRWAfqAhEWuJOuDI0Pap9qxsKt1RNi3vCnDg06xQ.pdf
https://digitalisgyermekvedelem.hu/storage/posts/QRWAfqAhEWuJOuDI0Pap9qxsKt1RNi3vCnDg06xQ.pdf
http://www.ksma.hu/KortarsegitoktolElvarhato.pdf
http://www.mobilitas.hu/kapcsos/
http://www.mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/
http://www.mobilitas.hu/kompasz/kiskompasz/
http://neteducatio.hu/webgalamb/files/download/2/Otlettar_Neteducatio.pdf
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/koop_gyak_ii-ilovepdf-compressed.pdf?fbclid=IwAR3ujEeEclSK1Nt7cB6JDsdcHqN5uSBBf6BNiPPunKtw8OJssU9tM8kL5PE
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/koop_gyak_ii-ilovepdf-compressed.pdf?fbclid=IwAR3ujEeEclSK1Nt7cB6JDsdcHqN5uSBBf6BNiPPunKtw8OJssU9tM8kL5PE
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/koop_gyak_ii-ilovepdf-compressed.pdf?fbclid=IwAR3ujEeEclSK1Nt7cB6JDsdcHqN5uSBBf6BNiPPunKtw8OJssU9tM8kL5PE
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A kert mindenkié projekt ezen szellemi termékenek tesztelését a budapesti Kelenvölgyi 

Általános Iskola pedagógusai és tanulói valósították meg, az anyag 2. részében látható 

képek ott készültek. Ezúton is köszönjük munkájukat és elkötelezettségüket! 


