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NEGYEDÉVI 17. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 17. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény „Elméleti és gyakorlati példatár a tanulás hátterében álló 

képességek fejlesztéséhez- Segítség (nemcsak) beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket tanító pedagógusoknak” 

címmel módszertani segédanyag elkészítését valósította meg. 

A módszertani segédanyag megírására Pappné Szabó Gabriella gyógypedagógus-logopédus 

vállalkozott.   

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében 

és ezen intézménnyel kapcsolatban álló közoktatási és köznevelési intézményekben egyre 

nagyobb számban találkozunk olyan gyermekekkel, tanulókkal, akik beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdenek és/vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben 

élnek. A velük foglalkozó pedagógusokkal beszélgetve nagyon gyakori nehézségként 

fogalmazódik meg részükről, hogy az addig jól bevált módszertani repertoárral évről évre 

egyre kevésbé boldogulnak. Sok esetben úgy látják, hogy mind nehezebb átadni e 

gyermekeknek a tudást, egyre kevésbé lehet őket megtanítani arra, amit a tanterv előír, s így 

közülük egyre többen maradnak le a tanulásban. Érzékelhetően nem egyedi, hanem nagy 

számban jelentkező esetekről van szó, ebből következően szükségessé válik átgondolni, hogy 

mit is tehetnénk az érintett gyermekek érdekében. A leírtak értelmében az 

közoktatási/köznevelési intézményekben tehát a felzárkóztatás és a gyengébb képességű 

gyermekek megfelelő tudással való felvértezése válik megoldandó feladattá, még abban az 

esetben is, ha a pedagógus nem rendelkezik gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai 

végzettséggel. E kiadvány elkészítését az motiválta, hogy segítséget nyújtson a többségi 

pedagógia terepén dolgozó pedagógusok számára ahhoz, hogy segíteni tudják az erre 

rászoruló gyermekek célzott csoportjait. 

Fentebbiek értelmében egy kiadvány készült: „Elméleti és gyakorlati példatár a tanulás 

hátterében álló képességek fejlesztéséhez- Segítség (nemcsak) beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket tanító 

pedagógusoknak” címmel. A kiadvány a különleges bánásmódot igénylő gyermekek két 

csoportját célozza elsősorban - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekeket, tanulókat, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. Velük 

kapcsolatosan azt volt szükséges átgondolni, hogy melyek azok a területek, ahol segítséget 

tudunk nyújtani a velük foglalkozó többségi pedagógusoknak a gyermekek 

felzárkóztatásához, a tanuláshoz szükséges képességek kialakításához, fejlesztéséhez.  Itt 

egyrészt figyelembe kellett venni a kompetencia határokat, másrészt olyan képességeket volt 

érdemes kiválogatni, melyek egy-egy adott tantárgy tanulásától függetlenek, tehát 

általánosságban segítik a gyermeket a jobb teljesítmény eléréséhez. E tényezők 

figyelembevételével, a szakszolgálati diagnosztikai munka tapasztalatai alapján hat, olyan 

terület kiválasztására került sor, melyek ezeknél a 

gyermekeknél leggyakrabban érintettek. Ezek a  

 Figyelem 

 Emlékezet 

 Gondolkodás 

 Mozgás 

 Olvasás, szövegértés 

 Írás, helyesírás 



EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

A kiadványban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség és a hátrányos/halmozott 

hátrányos helyzet fogalmának jogszabályi hátteret is figyelembe vevő tisztázása után a 

felsorolt területekhez tartozó általános elméleti ismeretek kerültek felelevenítésre. A példatár 

második nagyobb részében a hat területhez kapcsolódóan olyan játékok, feladatok kerültek 

ismertetésre, melyek segíthetnek a felsorolt képességek fejlesztésében a többségi 

pedagógusoknak. Az összesen 120 (területenként 20-20) játék, feladat alkalmazását 

tantárgytól függetlenül a tanórák elején érdemes végeztetni. A feladatok, játékok nem 

kötődnek életkori sávokhoz, a pedagógus a csoport képességeinek ismeretében válogathat 

belőlük.  A feladatok, játékok eszközt nem, vagy csak minimálisan igényelnek, gyakorlatilag 

bárhol, bármikor megoldhatók, játszhatók, így nem rónak plusz terhet hosszadalmas 

készüléssel a pedagógusra. Fontos szempont volt a feladatgyűjtemény összeállításánál, hogy 

segítse a célcsoport gyermekeinek integrációját, beilleszkedését is a csoportba, így sok olyan 

elem került bele, amit a gyermekek csak úgy tudnak sikeresen megoldani, játszani, ha 

odafigyelnek egymásra. A feladatok között sok olyan is van, ahol a célcsoport gyermekei is 

sikerélményhez juthatnak, némiképpen kompenzálva ezzel az esetleges tantárgyi 

sikertelenségeket. 

Az elkészült munka lektorálására dr. Mező Katalint kérték fel, aki rendkívül alapos, sokrétű 

és jobbító szándékú megjegyzéseivel segítette a munka javítását. 

 

 

Jászberény, 2019. 12. 09. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

taginézmény-igazgató 

              

 


