
Jó gyakorlatok a tanulási zavarral élő tanulók fejlesztésében a szakképzésben 

Beszámoló és javaslatok a Jó gyakorlatok szekció munkájából 

 
 
A Jó gyakorlatok szekció munkájában 31 kolléga és kolléganő vett részt. A néhány perces 

nyitó feladatból, melyben, mint egy koktélpartin, a résztvevők bemutatkoztak egymásnak és 

elmondták, hogy mi motiválta őket a konferencián és a szekcióban való részvételre illetve, 

hogy milyen tapasztalataik vannak ezen a téren, kiderült, hogy minden résztvevő több éves 

tapasztalattal rendelkezik a tanulási nehézségekkel való gyerekek és/vagy fiatal felnőttekkel 

való munkában. A legtöbben óvodákban és általános iskolákban dolgoznak pedagógusként, 

fejlesztő pedagógusként vagy gyógypedagógusként, de többen vesznek részt a szakképzésben 

közismereti és szakmai tárgyakat tanulók segítésében, és szakmai gyakorlatukra való 

felkészítésében. Új szempontokat adott a szekció munkájához a BKV – tanműhely-

vezetőjének több hozzászólása. 

Mit értünk a jó gyakorlatok fogalom alatt? Bár a jó gyakorlat fogalmának nincsen egy 

mindenki által elfogadott definíciója, a szekció munkájának alapjául az alábbi értelmezést 

tekinthetjük:  

„A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, 

amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható, több évig sikeresen és 

hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, 

dokumentálható. A jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő innováció, 

oktatási, pedagógiai, szervezetfejlesztési gyakorlat, amely az intézmény szakmai és 

menedzsmentet érintő fejlesztőmunkáját az egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja. 

Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert referenciaként képes 

működni. Tehát a jó gyakorlat keresésének és implementációjának a lényege a sikeres 

adaptáció, a saját intézményi működésbe való beépítés.” (Kerekes‒Simon‒Szép, 2011)  

A jó gyakorlatoknál, a módszertani, intézményfejlesztési eljárásbeli ötletek 

továbbfejlesztéseként megkülönböztetünk egyéni és intézményi jó gyakorlatokat, melyek 

vagy valamilyen kutatási eredményből kiindult és megtervezett folyamat eredményeként 

jöttek létre vagy pedig a pedagógusok tanítási gyakorlatából indultak ki és kerültek 

implementálásra. A jó gyakorlatok egyik kritériuma még, hogy túlmutatnak egy egyszer 

kipróbált és működő projekten, azaz az ötlet átmegy egy modellező-kipróbáló fázison, melyet 

módosítás után a gyakorlatban történt alkalmazás és értékelés után az általánosítás, azaz a más 

intézményben, helyzetben történő alkalmazás és standardizálás követnek.  



Szekciónk célja az volt, hogy a résztvevők megismerjenek néhány jó gyakorlatot a tanulási 

nehézségekkel küzdőkkel, különös tekintettel a diszlexiára, diszkalkuliára, diszgráfiára és a 

figyelemzavarra, való munkában, reflektálják a hallottakat és ötleteket kaphassanak saját jó 

gyakorlataik továbbfejlesztéséhez. A jó gyakorlatok segítik a tanulók kompetenciáinak 

fejlesztését és kreativitásuk megélését, fejlesztik a kooperációs készséget a tanulási folyamat 

résztvevői közt és lehetőséget biztosítanak az adaptivitásra a tanulók motivációjának 

növelésével, melyeket az alábbi ábra jól demonstrál:  

 

 

 Ábra 1 (OFI, 2014) 

 

 

 

 

A szekció munkája öt kérdéskört ölelt fel, melyekhez a felkért, a témában jártas kollégák, 

mint témafelvezetők nyújtottak értékes hozzászólásokat: 

1) Leginkább melyik tantárgy keretei közt lehet hatékony és egyszerű módszerekkel 

segíteni a tanulási zavarral küzdő tanulókat? 

2) Milyen konkrét problémák jelentkeznek a tanulási zavarral küzdő tanulóknál a 

szakmai gyakorlaton és milyen módszerek segítik tanulási folyamataikat? 

3) Mik azok a módszertani megoldások, amelyeket minden kolléga egyszerűen alkalmaz 

(alkalmazhatna), és segítik a tanulási zavarral küzdő tanulókat is, de egyúttal a többi 

tanulót is a megértésben?  

4) Milyen intézményi szintű jó gyakorlatok léteznek? 

5) Milyen lenne az optimális együttműködés a szakmai gyakorlathoz helyet biztosító 

cégek és az iskolák között a tanulási zavarral küzdő tanulók esetén? 

 



Az első kérdés Dr. Donauer Nándor neuropszichológus kiváló, a konferencián elhangzott 

előadásának hatására fogalmazódott meg, azaz mit is tehet az iskola a „nevelés-zavaros 

szülők” hathatós segítségével kialakult tanulási zavarokkal. A szekcióban megerősítették az 

előadó által is kiemelt területet, a gondosan megválasztott sporttevékenységek szerepét a 

speciális, személyre szóló fejlesztések mellett. A szekcióban dolgozó kollégák, a plenáris 

előadással elhangzottakkal összhangban, megfogalmazták, hogy a tanulási zavarral küzdő 

tanulóknál tanórai keretben legkönnyebben a testnevelés órákon fejleszthető a ritmus és a 

koordináció. A mindennapos testnevelés remekül szolgálná a fejlesztést, hiszen minden tanuló 

szereti a változatos mozgásformákat. A kollégák által ajánlott mozgások, amelyek minden 

köznevelési intézmény programjába beilleszthetők, a labdajátékok, különösen az asztalitenisz, 

a röplabda és a tollaslabda, a talajgyakorlatok, a gerenda és a magasugrás, az úszás és a tánc. 

A szekcióban a fejlesztő mozgásformákkal kapcsolatban a következő javaslat fogalmazódott 

meg: 

Minden óvoda, általános iskola és középiskola vizsgálja felül helyi tantervét és mérje fel 

lehetőségeit a mindennapos testnevelés kapcsán, és a tanulási zavarral együtt élő tanulók 

érdekében mérlegelje, hogy mely ajánlott mozgásformákat tud beépíteni az órákba illetve át 

tudja-e szervezni úgy az óráit, hogy ezen mozgásformák rendszeresen beépüljenek a tanulók 

mindennapjaiba. 

 A következő kiemelten fontos kérdést Nagy Erzsébet és Nagy Endre kollégák, a 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatói vezették fel. A két kolléga bemutatta, kiegészítve Perkó 

László igazgató plenáris előadását, hogy iskolájukban a szakmai elméleti és gyakorlati 

tárgyak keretein belül, hogyan fejlesztik a tanulási zavarokkal és nehézségekkel rendelkező 

tanulókat. Természetesen az Öveges Középiskola annyiban speciális helyzetben van, hogy az 

átlagos mértéket jóval meghaladó számú tanulási nehézséggel rendelkező tanulóval dolgoznak 

pedagógiai programjuknak megfelelően, amihez rendelkezésre is állnak a megfelelő 

szakemberek, akik rendszeresen és szisztematikusan fejlesztik a tanulókat a tanórai munkával 

összhangban. A kollégák beszámolója ezen túlmenően azokat a lehetőségeket és 

szemléletváltozást is bemutatta, hogy miképpen kell/lehet a tanulási zavarral rendelkező 

tanulókat a szakmára jól felkészíteni. A szekcióbeszélgetés során egyértelművé vált, hogy 

szemléletváltásra van szükség a szakmát tanítóknál. Ehhez mindenképpen szakmai-

pedagógiai továbbképzésre van szükség (nem felejthetjük el azt a tényt, hogy a szakmai 

tárgyakat oktatók között több kolléga nem rendelkezik pedagógiai végzettséggel, és oktatási 

módszereinek tárháza kizárólag a tapasztalatból táplálkozik, ami sok esetben már nem 



elegendő), de nem az egyéneknek, hanem legalább az egyes munkaközösségek tagjainak, de 

lehetőleg a tantestület minden tagjának egy adott időn belül, hogy a közös gondolkodás 

elindulhasson iskolai szinten. A szakmai gyakorlatban a tanulóknál a koncentráció hiánya, a 

fókuszálás és a koordináció problémái és a szövegértési nehézségek okozzák a legnagyobb 

kihívást a motivációs gondok mellett. A szakmai gyakorlaton a speciális, koordinációs 

készséget fejlesztő feladatok mellett kiemelten fontos két, házi használatra a következőképpen 

megfogalmazható, alapelv betartása: a szemléltetés alapelve és a didaktikai redukció, azaz a 

minimum maximális megtanítására való törekvés elve. A tanulók jó részénél problémát okoz 

a térlátás illetve a szakmai rajz alapján az adott tárgy elképzelése, így a szakmai 

gyakorlatokon kiemelt szerepet kap a szakmai rajzokon található tárgyak közös elkészítése 

általában papírból. A szakmai gyakorlatot és elméletet tanító kollégáknak közösen meg kellett 

fogalmazniuk a tárgyaikhoz kapcsolódó minimumkövetelményeket, és ezekre koncentráltan 

kell tanítani. Ez nem azt jelenti, hogy a tanulók kizárólag a minimumot tanulják meg, hanem 

azt, hogy a minimumkövetelményekben megfogalmazott tudáselemeket és kompetenciákat 

nagy biztonsággal tudják majd használni, amire a későbbi szakmai tapasztalatok biztosan 

ráépülhetnek. A pedagógusok, szakoktatók számára ez azt jelenti, hogy minél több módon, 

többször ismételve, logikus és vizuálisan professzionálisan elkészített vázlatok 

hozzáférhetővé tételével, a tanulók érdeklődését felkeltve és a kis célok és sikerek elérését is 

jutalmazva a frontális osztálymunka mellőzésével, differenciáltan tanítsanak, ami számukra 

különleges, de nem lehetetlen kihívást jelent. Javaslatként fogalmazódott meg a szekcióban, 

hogy mivel gyakorlatilag nincsen olyan szakképzésben érintett intézmény, ahol ne tanulnának 

tanulási zavarral küzdő tanulók, minden iskola fogalmazza meg a minimumkövetelményeket, 

és gondolkodjon el azon, hogy miképpen képesek az iskola pedagógusai ezeket úgy 

megtanítani, hogy a tanulókból szakmájukban sikeres és az élethosszig tartó tanulásra nyitott 

felnőttek legyenek.  

A harmadik kérdéskörben a szakképzésben és az általános iskolában tanítók közül a 

nyelvpedagógusok jelezték, hogy számtalan olyan módszer van, ami a nyelvtanításban már 

megszokott módszer és egyúttal segít a tanulási zavarral rendelkező tanulóknak. Érsek-

Kovács Adrienn, a balatonfűzfői Öveges Szakközépiskola tanára impulzusa alapján a 

beszélgetés során a következő gondolatok kristályosodtak ki: a szóbeli és játékos feladatok, a 

differenciálás, a tanuló életvilágához kapcsolódó példák, a mindenki számára hozzáférhetővé 

tett tanári vázlatok, a tanulók aktivitására épülő és kihívást jelentő feladatok és projektek, az 

egymást segítő tanórai légkör kialakítása és a dolgozatok többszöri megíratása a jobb 

érdemjegy szerzésének érdekében mind olyan módszerek, amelyek bármely tantárgy 



tanításában használhatók. A beszélgetésben a kollégák többször említették, hogy fel kell 

hagyni azzal a gyakorlattal, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, szinte függetlenül a 

probléma súlyosságától, felmentést kapnak a tantárgy tanulása és/vagy értékelése alól. Szóba 

került még, mint többek által elismert és hasznosnak ítélt, az egész iskola szemléletét 

megváltoztatni képes lehetőség, a Komplex Instrukciós Módszer, mely módszer a csoportbéli 

státuszproblémák kezelésén keresztül kreatív és felszabadító csoportmunkák segítségével 

erősíti a tanulók sikerességének érzetét. A frontális munka minimálisra csökkentésének vágya 

ennél a kérdésnél is megfogalmazódott, hiszen amennyire sokszínűek a tanulók, annyira 

sokszínűnek kellene lennie a módszereknek is. 

 Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az iskolák mérlegeljék, hogy miképpen tudnák, minden 

pedagógus számára lehetővé (kötelezővé) tenni, hogy pedagógusaik egymástól vagy más 

intézmények jó gyakorlataiból tanulhassanak, fejlesztve ezzel saját módszertani 

inventáriumukat. 

Az intézményi szintű jó gyakorlatokat a budapesti és a balatonfűzfői Öveges József 

Középiskolák kollégái mutatták be, kiegészítve a délelőtt elhangzott előadást a budapesti 

Öveges Középiskola munkájáról. A balatonfűzfői Öveges Középiskola igazgatója, Mézes 

József és kolléganője, Érsek-Kovács Adrienn egy prezentációval mutatta be munkájukat, 

ami minden résztvevőre nagy hatást gyakorolt. Mindkét műszaki középiskola tudatosan és 

örömmel teljesíti küldetését, a tanulási zavarokkal küzdő tanulók felkészítését a szakma 

elsajátítására. Munkájuk sikerességét az is jelzi, hogy tanulóik a tanulási nehézségek ellenére, 

leérettségiznek, szakmát szereznek, sőt néhányan szakmai versenyeken is jól szerepelnek. 

Ehhez szükség van elhivatott iskolavezetésre és tantestületre, segítőkre 

(iskolapszichológusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok), folyamatos belső 

továbbképzésekre és a tapasztalatok átadására, csapatmunkára, a pedagógusok és a tanulók 

önismeretének fejlesztésére és IKT eszközökre illetve az eszközök céltudatos és 

tanulóorientált használatához szükséges ismeretekre. A balatonfűzfői és a budapesti Öveges 

Középiskolák legfőbb céljaiknak (hátránykompenzáció, integráció, felzárkóztatás, prevenció 

és a motiváció erősítése) megfelelően alakították át az iskolák szervezetét és a tanórák 

működését. A középpontban a funkcionális tudás, az élményalapúság, a motiválás 

sikerélményekhez juttatáson keresztül, az egyéni fejlesztő-értékelés, az azonnali 

visszacsatolás, a tanulók haladási tempójának maximális figyelembe-vétele, a vizuális 

szemléltetés, a szóbeliség, a játékosság, a páros és kiscsoportos munkák és a tanulók 

elfogadása állnak. Mindkét intézmény nyitott intézmény, azaz keresi a kapcsolatot a 

különböző szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, hallgatókat fogadnak, 



konferenciákat szerveznek, és előadásokat tartanak. Az iskolai munka hatékonyságához 

szükség van a fenntartó, a szűkebb és tágabb környezet, a szülők és a tanulókat gyakorlaton 

fogadó cégek támogatására. Remélhetőleg ezen iskolák presztízse a társadalomban emelkedni 

fog, és nem kizárólag a problémákat jól ismerő szülők és pedagógusok tudják csak értékelni 

azt a heroikus, kihívást jelentő kreatív munkát, ami az iskolák és kollégák mindennapjait 

jellemzi. Javasoljuk, hogy a pedagógusképző intézmények és továbbképzéseket szervező 

intézmények mérlegeljék, hogy miképpen lehet a hallgatókat és a pedagógusokat jobban 

felkészíteni a tanulási zavarokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás eredményeinek és 

modelljeinek megismerésére. 

A szekció egyik résztvevője, a BKV tanműhelyének vezetőjeként szólt hozzá a 

beszélgetéshez, és mondta el, hogy náluk kiemelt figyelmet fordítanak a tanulási zavarokkal 

küzdő tanulókkal való foglalkozásra. Jelezte, hogy problémát jelent nekik, hogy a műhelyben 

napokba telik, míg az egyes tanulókról kiderül, hogy milyen tanulási, koordinációs stb. 

nehézséggel rendelkeznek, és ez a néhány nap elég lehet ahhoz, hogy mind a szakoktatók, 

mind pedig a tanulók kellemetlen pillanatokat éljenek meg. A beszélgetésben 

megfogalmazódott az a javaslat, hogy az iskolák és a céges tanműhelyek illetve a cégek 

mérlegeljék, hogy miképpen tudják lehetővé tenni, hogy a tanulókat fogadó cégek a gyakorlat 

megkezdése előtt megismerhessék a tanulók tanulási nehézségeinek mibenlétét. 

Örömömre szolgált, hogy részt vehettem a szekció magas színvonalú és jó hangulatú 

munkájában, minden résztvevőnek és témafelvezetőnek köszönet az értékes hozzászólásokért. 

 

  

 

Irodalom: 

 

A pedagógiai jó gyakorlatok szakmai elvárásairól készült koncepció a jó gyakorlat 

fogalmának és kritériumrendszerének kialakításához OFI Stratégiai vitaanyag 

(http://ofi.hu/sites/default/files/jo_gyakorlat_strategia_vitaanyag.pdf 2014 - letöltés ideje: 

2016. 04. 19) 
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