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Mesterprogram címe, témája 

Ráhangolódást segítő játékok, feladatok gyűjteménye-különös tekintettel sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat integráló csoportok részére 

Megvalósítási időszak:  

I. részterv 2020. január 1 - 2022. december 31. 

Nevelési-oktatási intézményként az iskola életét, értékeit, módszereit, személyi és tárgyi feltételeit úgy kell alakítani, hogy valamennyi érintett 

gyermek szükségleteit, igényeit teljes mértékben kielégítsük. Az integráló iskolában a pedagógus együttműködő, segítő partnere a 

gyógypedagógus, a megyei, járási pedagógiai szakszolgálat munkatársai. Az általam felkutatásra, összegyűjtésre, rendszerezésre kerülő tanóra 

eleji, ráhangolódást segítő játékok, feladatok valamennyi tanórán alkalmazható, minden tanuló számára hasznosítható, fejlődést szolgáló 

anyag lesz. 

A nevelő-oktató munka sikeressége empatikus hozzáállást, pedagógiai felkészültséget és innovatív magatartást igényel, ezért a tevékenységem is 

olyan feladatok megvalósítására irányul, amelyek elősegítik az ilyen irányú kompetenciák, fejlődését.  

Az első résztervben azokat a tényleges tevékenységeket jelenítem meg, amelyek részemről, illetve a pedagógusok részéről a sikeresség érdekében 

megvalósításra kerülnek. A tevékenységek féléves szakaszokra bontva jelennek meg a tervben. 



IDŐSZAK: 2020. JANUÁR-JÚNIUS 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉSEK KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, 

minőségű szakirodalom 

ismerete. A szakirodalom 

hozzáférhetősége, 

tanulmányozásának 

lehetősége. 

Beszerzett 

szakirodalom. 

Jegyzetek. 

Kollégáktól, hogy 

mennyire 

hasznosítható 

ismereteket tartalmaz 

a beszerezett 

szakirodalom. 

könyvvásárlás 

Szakértői vizsgálatok és 

vélemények (Kérdések, 

válaszok, tapasztalatok) 

című szakmai 

műhelyfoglalkozáson 

részvétel  

Szervező: Fekete István 

Speciális Általános Iskola, 

EGYMI 

2020. február 

03. 

Részvétel a szakmai 

műhelymunkában. 

Jegyzetek, 

visszajelzések. 

Tapasztalatok 

megbeszélése. 

Kollégáktól, hogy 

mennyire hasznos 

információk 

hangzottak el.  

útiköltség 

Hospitálás. félévente 2, 

2020. január, 

március 

Megbeszélések, 

elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Csoportok/osztályok 

összetételének 

feltérképezése. 

Megtörtént 

2019. 

szeptemberében, 

a tanév elején. 

Tudatos tervezőmunka. Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 



 

Szakvélemények 

tanulmányozása. 

Megtörtént 

2019. 

szeptemberében, 

a tanév elején. 

Tudatos felkészülés, 

fejlesztés. 

Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek. Kollégáktól. szakirodalom 

vásárlása 

Az 1. osztályosok I. 

félévben alkalmazott 

ráhangolódást segítő 

játékainak, feladatainak 

gyűjtése, rendszerezése. 

2020. június A részterv első 

elemének elkészülése. 

A gyűjtemény első 

elemének 

elkészülése. 

Kollégáktól, 

gyerekektől. 

- 

Kontroll- és első vizsgálat 

kezdeményezése. 

2020.június Elkészülnek a vizsgálati 

kérelmek, időpontot 

kapnak a szülők. 

Szakvélemény. Kollégáktól.  postaköltség 

Önreflexió. 2020. június Fejlődés. Feljegyzés, 

beszámoló készítése. 

- - 



IDŐSZAK: 2020. JÚLIUS-DECEMBER 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉS KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, minőségű 

szakirodalom ismerete. 

Jegyzetek. - könyvvásárlás 

Szakmai megbeszélések 

szervezése, mások által 

szervezett megbeszéléseken 

való részvétel. 

Az időszakban 

egy 

alkalommal. 

Megvalósítás, 

dokumentálás. 

Rendezvények, 

jegyzetek. 

Kollégáktól. útiköltség 

Taneszközök, segédeszközök 

beszerzése, készítése. 

tanév elején, 

készítés 

folyamatosan 

Több taneszköz, 

segédeszköz megléte, 

használata. 

Eszközök. Kollégáktól, 

gyerekektől. 

taneszköz, anyagok 

beszerzése 

Hospitálás. félévente 2 Megbeszélések, elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek.  szakirodalom 

vásárlása 

Csoportok/osztályok 

összetételének feltérképezése. 

2020. 

szeptember 

Tudatos tervezőmunka. Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 

Szakvélemények 

tanulmányozása. 

2020. 

szeptember 

Tudatos felkészülés, 

fejlesztés. 

Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 

Az 1. osztályosok II. 

félévben alkalmazott 

ráhangolódást segítő 

2020. október A részterv második 

elemének elkészülése. 

A gyűjtemény 

második 

elemének 

elkészülése. 

Kollégáktól, 

gyerekektől. 

- 



 

  

játékainak, feladatainak 

gyűjtése, rendszerezése. 

Az elkészített gyűjtemény 

visszajelzések alapján történő 

módosítása. 

2020. 

december 

Javított produktum. Javított játék és 

feladat 

gyűjtemény. 

- - 

Önreflexió. 2020. 

december 

Fejlődés. Feljegyzés. - - 



IDŐSZAK: 2021. JANUÁR-JÚNIUS 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉSEK KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, 

minőségű szakirodalom 

ismerete. A szakirodalom 

hozzáférhetősége, 

tanulmányozásának 

lehetősége. 

Beszerzett 

szakirodalom. 

Jegyzetek. 

Kollégáktól, hogy 

mennyire 

hasznosítható 

ismereteket tartalmaz 

a beszerezett 

szakirodalom. 

könyvvásárlás 

Szakmai megbeszélések 

szervezése, mások által 

szervezett 

megbeszéléseken való 

részvétel. 

Az időszakban 

egy alkalommal. 

Megvalósítás, 

dokumentálás. 

Rendezvények, 

jegyzetek. 

Kollégáktól. útiköltség 

Hospitálás. félévente 2 

alkalommal, 

2021. január, 

március 

Megbeszélések, 

elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek. Kollégáktól. szakirodalom 

vásárlása 

Az 2. osztályosok I. 

félévben alkalmazott 

ráhangolódást segítő 

játékainak, feladatainak 

gyűjtése, rendszerezése. 

2021. június A részterv harmadik 

elemének elkészülése. 

A gyűjtemény 

harnadik elemének 

elkészülése. 

Kollégáktól, 

gyerekektől. 

- 



 

  

Kontroll- és első vizsgálat 

kezdeményezése. 

2021.június Elkészülnek a vizsgálati 

kérelmek, időpontot 

kapnak a szülők. 

Szakvélemény. Kollégáktól.  postaköltség 

Önreflexió. 2021. június Fejlődés. Feljegyzés, 

beszámoló készítése. 

- - 



IDŐSZAK: 2021. JÚLIUS-DECEMBER 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉS KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, minőségű 

szakirodalom ismerete. 

Jegyzetek. - könyvvásárlás 

Szakmai megbeszélések 

szervezése, mások által 

szervezett megbeszéléseken 

való részvétel. 

Az időszakban 

egy 

alkalommal. 

Megvalósítás, 

dokumentálás. 

Rendezvények, 

jegyzetek. 

Kollégáktól. útiköltség 

Taneszközök, segédeszközök 

beszerzése, készítése. 

tanév elején, 

készítés 

folyamatosan 

Több taneszköz, 

segédeszköz megléte, 

használata. 

Eszközök. Kollégáktól, 

gyerekektől. 

taneszköz, anyagok 

beszerzése 

Hospitálás. félévente 2 

alkalommal 

Megbeszélések, elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek.  szakirodalom 

vásárlása 

Csoportok/osztályok 

összetételének feltérképezése. 

2021. 

szeptember 

Tudatos tervezőmunka. Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 

Szakvélemények 

tanulmányozása. 

2021. 

szeptember 

Tudatos felkészülés, 

fejlesztés. 

Összesítő táblázat 

készítése. 

Kollégáktól. - 

Az 2. osztályosok II. 

félévben alkalmazott 

ráhangolódást segítő 

2021. október A részterv negyedik 

elemének elkészülése. 

A gyűjtemény 

negyedik 

elemének 

elkészülése. 

Kollégáktól, 

gyerekektől. 

- 



 

  

játékainak, feladatainak 

gyűjtése, rendszerezése. 

Az elkészített gyűjtemény 

visszajelzések alapján történő 

módosítása. 

2021. 

december 

Javított produktum. Javított játék és 

feladat 

gyűjtemény. 

- - 

Önreflexió. 2021. 

december 

Fejlődés. Feljegyzés. - - 



IDŐSZAK: 2022. JANUÁR-JÚNIUS 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉSEK KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, 

minőségű szakirodalom 

ismerete. A szakirodalom 

hozzáférhetősége, 

tanulmányozásának 

lehetősége. 

Beszerzett 

szakirodalom. 

Jegyzetek. 

Kollégáktól, hogy 

mennyire 

hasznosítható 

ismereteket tartalmaz 

a beszerezett 

szakirodalom. 

könyvvásárlás 

Szakmai megbeszélések 

szervezése, mások által 

szervezett 

megbeszéléseken való 

részvétel. 

Az időszakban 

egy alkalommal. 

Megvalósítás, 

dokumentálás. 

Rendezvények, 

jegyzetek. 

Kollégáktól. útiköltség 

Hospitálás. félévente 2 

alkalommal, 

2022. január, 

március 

Megbeszélések, 

elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek. Kollégáktól. szakirodalom 

vásárlása 

Kontroll- és első vizsgálat 

kezdeményezése. 

2022.június Elkészülnek a vizsgálati 

kérelmek, időpontot 

kapnak a szülők. 

Szakvélemény. Kollégáktól.  postaköltség 

A gyűjtemény anyagainak 

rendszerezése. 

2022. június Gyűjtemény elkészülése. Maga a 

dokumentum. 

- - 



 

  

Önreflexió. 2022. június Fejlődés. Feljegyzés, 

beszámoló készítése. 

- - 



IDŐSZAK: 2022. JÚLIUS-DECEMBER 

TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ SIKERKRITÉRIUM PRODUKTUM VISSZAJELZÉS KÖLTSÉGIGÉNY 

Tájékozódás a 

szakirodalomban. 

folyamatos Megfelelő számú, minőségű 

szakirodalom ismerete. 

Jegyzetek. - könyvvásárlás 

Szakmai megbeszélések 

szervezése, mások által 

szervezett megbeszéléseken 

való részvétel. 

Az időszakban 

egy 

alkalommal. 

Megvalósítás, 

dokumentálás. 

Rendezvények, 

jegyzetek. 

Kollégáktól. útiköltség 

Taneszközök, segédeszközök 

beszerzése, készítése. 

tanév elején, 

készítés 

folyamatosan 

Több taneszköz, 

segédeszköz megléte, 

használata. 

Eszközök. Kollégáktól, 

gyerekektől. 

taneszköz, anyagok 

beszerzése 

Hospitálás. félévente 2 

alkalommal 

Megbeszélések, elemzések, 

visszajelzések. 

Óraelemzések. Kollégáktól. helyettesítés 

Az integrációs nevelés 

eredményeinek követése. 

folyamatos Szemléletváltás. Jegyzetek.  szakirodalom 

vásárlása 

Az 1-2. osztályosoknak a 

gyűjtemény elkészítése. 

2022. július Elkészült produktum. Játék és feladat 

gyűjtemény. 

Kollégáktól. - 

Az elkészített gyűjtemény 

visszajelzések alapján történő 

módosítása. 

2022. 

augusztus 

Javított produktum. Javított játék és 

feladat 

gyűjtemény. 

-  

Önreflexió. 2022. 

augusztus 

Fejlődés. Feljegyzés. - - 



 

Az anyag megosztása  2022. 

december 

Teljesen elkészült anyag 

felkerül a honlapunkra. 

A gyűjtemény. A használóktól. - 

A II. részterv részletes 

tevékenységrendszerének 

elkészítése. 

2022. 

december 

Elkészült részterv. II. részterv.   


