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A módszertani megújulás színterei és tapasztalata 
 
A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 2004-
2005 óta integráló intézmény. Az akkor még a Kaposvári Egyetemhez 
tartozó, gyakorló iskolaként működő intézményben saját alkalmazásban 
lévő fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal indult el a fejlesztő 
munka. 

Ma az iskola arculatának egyik fontos eleme az integráció. Az egyéb 
pszichés zavarral küzdő tanulók mellett ellátást biztosítanak 
beszédfogyatékossággal, érzékszervi- és mozgásszervi fogyatékkal élő, 
Asperger szindrómával diagnosztizált gyerekeknek, fiataloknak.  

Az iskola épülete akadálymentes. A tanári kar a kezdetek óta jelentős 
attitűdváltáson ment keresztül. Az intézmény integráció melletti komoly 
elköteleződését jelzi, hogy 2009 óta gyógypedagógusokból álló Fejlesztő 
munkaközösség támogatja az SNI és BTMN gyerekeket és a többségi 
pedagógusokat. A pedagógusok munkáját segíti gyógytestnevelő és 
iskolapszichológus is. A teljes ellátási kötelezettség esetenként utazó 
gyógypedagógussal valósul meg. 

A 2011-12-es tanévben a Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai 
Tanszékének felkérésére gyógypedagógus hallgatók kezdhették meg 
gyakorlatukat az iskolában. Az eltelt évek alatt az intézmény - bár közben 
fenntartóváltásra került sor - megőrizte szoros kötődését a Kaposvári 
Egyetem Pedagógiai Karával. Így a gyógypedagógus hallgatók gyakorlati 
képzését - ma a Gyógypedagógia Intézettel - közös munka és 
megújulásra való törekvés jellemzi. 

A Gyógypedagógiai Intézet munkatársai érzékenyen reagáltak a 
pedagógiában, gyógypedagógiában bekövetkezett paradigmaváltásra, új, 
innovatív lehetőségeket, módokat kerestek a gyógypedagógus hallgatók 
gyakorlati képzésének bővítésére, megújítására. Felismerve az egyre 
erősödő integrált nevelés jelentőségét, ezen a területen képzelték el a 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tanuló hallgatók 
szakmai képzésének bővítését. Az integráló iskola megfelelő színtérnek 
bizonyult ahhoz, hogy a hallgatók az inklúzióról, fejlesztő munkáról, team 
munkáról megszerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban alkalmazzák.  
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Az integráló iskolában a gyógypedagógus hallgatók számára az egyik 
feladat kiscsoportos fejlesztő-, rehabilitációs foglalkozások tartása SNI és 
BTMN tanulóknak. 

A gyógypedagógus hallgatók másik feladata, hogy többségi 
osztályokban kéttanáros modellben dolgoznak együtt többségi 
pedagógusként dolgozó szakvezetőjükkel. Ez a modell a képzésre és az 
iskolára egyedi módon jellemző. A hallgatói képzésben használható 
technikák, módszerek kimunkálása, elfogadása és elfogadtatása, 
pozitívumainak megláttatása az első tanév feladata volt. Kezdetekben 
olyan osztályokban valósult meg a kéttanáros forma, ahol az 
osztálytanítók gyógypedagógus végzettséggel is rendelkeztek, mely 
segítette a módszer hallgatói képzéshez való illeszkedését.  

Fontos momentum az integráló iskolai gyakorlati képzésében a 
szakmailag felkészült és elfogadó, az új iránt nyitott szakvezető. Mára 
kialakult egy képzett szakvezetőkből álló pedagógus team, akik 
elkötelezetten vállalják a képzési modell továbbvitelét, fejlesztését mind a 
kiscsoportos fejlesztés, mind a kéttanáros módszer területén. A 
szakvezetők között nem mindenki rendelkezik gyógypedagógus 
diplomával, mégis érzékenyen, magas szintű hivatástudattal dolgoznak 
együtt a gyógypedagógus jelöltekkel.  

Az eltelt nyolc évben - kisebb lépésekben, de - folyamatosan változott 
az integráló iskolai gyakorlat. A Gyógypedagógiai Intézet oktatói és a 
szakvezetők rendszeres konzultációkon, a tapasztalatok megvitatásával 
alakították a gyakorlati képzés formáit.  

Az órák és foglalkozások alsó és felső tagozaton szerveződnek. Igazi 
kihívás a gondos tervezés, a párhuzamosan szervezett gyakorlatok 
lebonyolítása az osztályokban, gyermekcsoportokban. Egy hallgató 
rendszerint három, négy szakvezetővel áll kapcsolatban a gyakorlata 
alatt. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló két hét gördülékeny legyen, a 
gyógypedagógus jelölt feladatait egyéni órarend, beosztás segíti, mely a 
gyakorlat megkezdése előtt rendelkezésére áll.  

A negyedéves hallgatók a tanév első félévében csoport előtti 
gyakorlaton vesznek részt fejlesztő foglalkozásokon, és a kéttanáros 
tanórák szervezésében. A csoport előtti munkaforma jó lehetőséget 
biztosít a hallgatóknak az egymástól való tanulásra. A közös 
óraelemzések, felkészülések hatékonyan segítik a tudatosítást, a 
módszertani-, szaktárgyi ismeretek elmélyítését. Gyakorolják az 
önreflexiót, saját teljesítményük értékelését, szakmai elemzését. Ez a 
gyakorlati forma megfelelően készíti fel a hallgatókat a következő félév 
kéthetes gyakorlatára. A második félévben egyéni kéthetes gyakorlatot 
teljesítenek.  

Az elmúlt évek tapasztalatai igazolják az irányváltás hatékonyságát a 
gyakorlati képzésben. Változatlan maradt az integráló iskolai gyakorlati 
képzés magas óraszáma. Mind az egyetemi oktatók, mind a szakvezetők 
azt képviselik, hogy a gyakorlatban eltöltött óraszám jelentős szakmai 
fejlődést biztosít a gyógypedagógus hallgatóknak a munkavállalás előtt. A 
képzési forma biztosítja a gyakorlatorientált, személyes tapasztalaton 
alapuló ismeret elsajátítását; a köznevelés különböző színterén 
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kompetens, széles látókörű gyógypedagógusok képzését. Ennek 
megvalósításához szükséges a modern nevelési-oktatási módszerek 
elméletének integrálása a speciális helyzetekben. 

 
Csoport előtti gyakorlat – fejlesztő foglalkozások 
 
A hallgatók csoport előtti gyakorlatának legfőbb tevékenyége maga az 
integráló iskolai fejlesztő foglalkozás megtartása. Két ehhez szorosan 
kötődő gyakorlati elem nélkül öncélúvá válna és a sikere is 
megkérdőjeleződne.  

Az órák előkészítése fontos mozzanata a gyakorlatnak. Az óra céljának, 
főbb feladatainak kitűzése, az elvárások megfogalmazása a szakvezető 
feladata. Az óra valóságos tartalommal, feladatokkal, a fejlesztést szolgáló 
játékokkal való megtöltése a hallgatók munkája. Az előkészítés során a 
csoport a brainstorming technikáját alkalmazva segíti a foglalkozásra 
tervezettel és tanítással vagy vázlattal készülő csoporttársakat. Ez segíti a 
támogató csoportműködést, és hasznosan segíti a hallgatók kreatív, 
ötletes, gyermekközeli feladattervezését. 

A negyedéves hallgatók ismerik a pedagógiai folyamatokat, a tervező 
munka főbb egységeit, a didaktikai építkezés lehetőségeit. Ez megteremti 
annak lehetőségét, hogy minél önállóbban tervezzék foglalkozásaikat és 
megmutathassák egyéniségüket, személyiségüket. Alakíthatjuk szakmai 
fejlődésüket, pedagógusi szerepeik megélését, szakmaiságuk iránti 
igényességüket, elköteleződésüket. 

Az elkészült tervezeteket a szakvezető minden esetben indoklással 
alátámasztva javítja, javaslatokat tesz, további ötletekkel segíti, hogy a 
megvalósításhoz a legmegfelelőbb terv álljon rendelkezésre. A 
gyógypedagógus hallgatók az integrált nevelésben a folyamat elején több 
segítséget igényelnek abban, hogy a normál értelmi intelligencia övezetbe 
tartozó sajátos nevelési igényű tanulók oktathatósági szintjét sikeresen 
állapítsák meg. Ehhez szükséges a szakvezető szakszerű útbaigazítása, a 
tanulói profilok bemutatása, megbeszélése. 

A tervezést a tanulók igényeire fókuszáló, hatékony foglalkozások 
követik, mely a folyamat minden résztvevője számára pozitív kimenetelű. 
A képzési modell jól hasznosul az integrációban résztvevő gyermekek 
számára is. 

Az órákat csoportos elemzések követik a szakvezető irányításával. Az 
óraelemzés lehetőséget biztosít a tanító számára az önreflexióra, 
munkájának szakmai szempontú elemzésére, a sikeres és a javítandó órai 
folyamatok tudatosítására. Az elemzésekhez szempontsorként a 
pedagógus életpályamodell nyolc kompetenciájának indikátorlistáját 
használják, ezzel is készülve a későbbi szakmai kihívásokra. 

Mind a foglalkozások előkészítése, mind az elemzés azt a célt szolgálja, 
hogy a hallgatók tudatosan végezzék pedagógiai tevékenységüket, 
rávilágítva azokra a területekre, amelyeket erősségként alkalmazhatnak 
szakmai munkájukban. 
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A csoport előtti gyakorlat előnyeként jelenik meg - és ezt hallgatók is 
megfogalmazzák - a hosszú távú fejlesztési folyamat megtapasztalása. 
Egy féléven át kísérik végig, segítik egy kis gyermekcsoport folyamatos 
munkáját, fejlődését, nehézségeit, sikereit, mely sok pedagógiai-, oktatási 
tapasztalattal gazdagítja őket, igazolva a gyakorlati forma hatékonyságát. 

 
Terepgyakorlat – kéthetes egyéni gyakorlat – fejlesztő 
foglalkozások 
 
A terepgyakorlat (összefüggő szakmai gyakorlat) részeként a kéthetes 
egyéni gyakorlat magas óraszámmal valósul meg (20 óra két hét alatt). A 
hallgatók egyéni beosztás szerint végzik gyakorlatukat, melynek 
keretében kéttanáros órákat és fejlesztő foglalkozásokat tartanak alsó- és 
felső tagozaton. Ha van rá lehetőség, a gimnáziumi tagozaton is.  

A tapasztalatok szerint az egyéni gyakorlat sikeres megvalósulását 
jelentősen segíti az előző félév csoport előtti gyakorlata. Így a 
gyógypedagógus hallgatók gyakorlottan mozognak az integráló iskolai 
közegben, kreatívan, egyre önállóban, de szakvezetőik segítő jelenlétében 
végzik feladataikat.  

A fejlesztő foglalkozások keretében a két hét alatt sok gyermek 
fejlesztésében vesznek részt. Ebben a gyakorlatban kihívást jelent 
számukra a különböző korosztályokhoz és a különböző SNI problémához 
való igazodás. Mind szaktárgyi-, mind módszertani tudásuk teljes 
palettáját meg kell mutatniuk. Gyakorlatukat mindennapi helyzetben és 
környezetben valósítják meg, ami rugalmasságot és alkalmazkodást 
kíván.  

A hallgatók által tartott fejlesztő foglalkozásokon változatos 
munkaformák és módszerek alkalmazását várják el a szakvezetők. 
Motiválják hallgatóikat, hogy mind szélesebb módszertani ismeretekre 
tegyenek szert, változatos feladattípusokat alkalmazva. Rendszeresen 
alkalmazzák a kooperatív tanulásszervezést. Gyakran igényes saját 
készítésű, kreatív játékokkal, eszközökkel támogatják a feladatok 
megértését, melyekkel színesítik a tanórákat. 

 
A „Z generáció” előnye 
 
Hallgatóink nagy erőssége a digitális technikában való jártasság. Ezt 
erősíti a gyógypedagógus hallgatókat jellemző kreatív gondolkodás. A 
foglalkozások digitális környezetben zajlanak. A fejlesztő foglalkozásokon 
megengedett a lap-top, az okos telefon használata a feladatok 
megoldásához. A két generáció közelsége innovatív oktatási megoldásokat 
tesz lehetővé az iskola falai között. A tanulók motiválásában, 
kompetenciáiknak fejlesztésében jelentős szerepet kap az interaktív tábla, 
a telefonos applikációk használata mely segítségével igen szemléletes 
feladatok készülnek. Az interaktív eszközök használata segíti a megértést, 
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a gyakorlást. A foglalkozások tervezésében az arányok betartása nagy 
fontossággal bír, ezért a hagyományos és az interajtív oktatási eszközök, 
játékok megfelelő aránya kiemelten hangsúlyos. 

Hallgatók és szakvezetők kölcsönös tudásátadást valósítanak meg ezen 
a téren. A szakvezetők digitális tudása folyamatosan fejlődik a 
hallgatókkal való együttműködés során, megújítva ezzel saját szakmai 
munkájukat. 

 
Kéttanáros modell a fejlesztő órán 
 
A fejlesztő foglalkozások kiscsoportos formában valósulnak meg, 
figyelembe véve a differenciált foglalkoztatást. A sikeres, egyéni fejlesztés 
érdekében tekintettel kell lenni az atipikus fejlődésmenetre. A hallgatók a 
szakvezetők segítségével készülnek fel a differenciálás változatos 
formáinak alkalmazására.  

A differenciált fejlesztés egyik lehetséges formája a kéttanáros modell 
alkalmazása a fejlesztő órán is, megteremtve azokat a helyzeteket, 
amikor a kiscsoportos formában két gyógypedagógus dolgozik együtt.  

 
Tagozatok a kéttanáros képzésben 
 
Az iskolában először az alsó tagozaton tanító kollégák között találtuk meg 
azokat a szakvezetőket, akik vállalták a kéttanáros modell alkalmazását. 
Számukra is nehézséget jelentett a kivitelezés, mely során a teremben 
párhuzamosan ketten dolgoztak, de hamar felismerték a modell 
alkalmazásának előnyeit. A felső tagozaton lassabb volt a folyamat, 
viszonylag hosszabb időt vett igénybe a szakvezetők megtalálása. Mára 
kialakult egy szakvezetői team, melyben a pedagógusok rendkívül 
elfogadó attitűddel és innovatív szakmaisággal rendelkeznek. 

 
Összegzés 
 
Az intézményben a gyógypedagógus hallgatók jelenléte, a kéttanáros 
módszer igazolt létjogosultsága segítette és segíti a pedagógus közösség 
attitűdváltását, az elfogadó légkör jelenlétét. Egyre több a magatartási-, 
viselkedési problémával érkező tanuló, a tanulási zavarral küzdő gyermek. 
Ebben a helyzetben az intézmény valós segítségként éli meg a hallgatói 
jelenlétet. A hallgatók munkája segíti a differenciálást a többségi 
pedagógusok számára. 

A gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő 
szakvezetőkre hatással van a hallgatók szemlélete, kreativitása, technikai 
tudása inspirálóan hat és a módszertani megújulás lehetőségét rejti. 
Kijelenthető, hogy hosszú távon nincs jelentős különbség az alsó és a 
felső tagozaton a kéttanáros modell bevezetésének megítélésében. 
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Az integráló iskolai gyakorlat felkészíti a hallgatókat az integrált 
nevelésre-oktatára. Lehetőségük van látni az SNI tanulók iskoláztatásának 
lehetőségeit az integráló intézményben. Bepillanthatnak a többségi 
pedagógus és a gyógypedagógus együttműködésének, szakmai 
kapcsolatának valós helyzeteibe.  

A tanulók számára a kéttanáros modell hallgatói gyakorlata biztosítja az 
egyéni bánásmód lehetőségét, hogy bekapcsolódhassanak az órai 
folyamatokba, az osztálytermi környezetekbe, kiemelés nélkül kapjanak 
azonnali megsegítést. Minden tanuló a képességének megfelelő 
feladatokkal dolgozhat és ezáltal megélheti a sikeresség érzését. 
Mindezeket a hallgatók kreatív, színes, célirányos játékokkal, eszközökkel, 
digitális technikát alkalmazva biztosítják számukra. 

A kéttanáros modell és a csoport előtti foglakozás hatékony 
tanulásszervezési eljárás, amely lehetőséget biztosít a tanulóknak az 
osztályközösségen belül megvalósuló fejlesztéshez. A többségi és a 
gyógypedagógus szempontjából kiváló terepet biztosít a differenciálás 
hatékonyságához és eredményességéhez.  

A hallgatók számára a gyakorlattal a pályaorientációt is segítjük. A 
gyógypedagógia területén való elhelyezkedés spektrumának szélesítését, 
újabb lehetőségét biztosítja az integráló iskolai színtér. A hallgatók az itt 
szerzett ismeretekkel bátrabban vállalnak el integrációban végzendő 
feladatokat, munkaköröket. 

 
További célok és lehetőségek 
 
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán tanító szakos és gyógypedagógia 
szakos hallgatók képzése is folyik. Mindkét szak gyakorlati képzésének 
terepe a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium. 
Így további tervünk, hogy a gyakorlatba beépítsük a tanító és a 
gyógypedagógia szakos hallgatók közös foglalkoztatását a kéttanáros 
modellbe - melyre szakvezetői szinten eredményes próbálkozások voltak - 
érzékenyítve a pedagógus szakma két meghatározó területét. Szakmai-, 
módszertani ismereteik szélesítését segíti ez a gyakorlati képzési forma. 
Biztosítja, hogy az SNI tanulók ellátásában kompetensek legyenek, illetve 
megtapasztalják a pedagógusok közti szakmai együttműködés 
lehetőségeit. 

A feltárt eredmények igazolják a megújult szakpedagógiai gyakorlati 
képzés jelentőségét, mely a tapasztalatok és értékek megőrzése mellett a 
gyakorlatorientált, személyes tapasztalaton alapuló ismeretelsajátításra 
fókuszál. 


