Az utazó gyógypedagógiai tanári hálózat bemutatása

Intézményünk, mint Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény a 2009-2010-es tanévtől
biztosítja az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást.
Ellátási területünk, a Debreceni Tankerületi Központ irányítása alatt működő, integrációban résztvevő
közoktatási intézmények, és a DMJV önkormányzat, integrációban résztvevő óvodái.

A Bárczi Gusztáv EGYMI által ellátott intézmények jellemzői:
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Ellátott tanulók/gyermekek száma (2018-2019)
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ÖSSZESEN
253 fő 59 intézmény
Egyes óvodák és iskolák között jelentős eltérés
mutatható ki a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányában.
Egyes általános iskolákban az országos átlagnál magasabb arányban találkozhatunk
évfolyam ismétlőkkel.
A vidéki intézmények tanulóinak családi hátterére jellemző a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzet. Tanulóik között magas a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. A családok nagy
többsége fizikai munkából és segélyekből él. A településeken nagy a munkanélküliek aránya. A szülők
alacsony iskolázottsággal rendelkeznek, így segíteni sem tudnak gyermekeiknek a tanulásban.
A vidéki általános iskolákból középiskolába kerülő diákok között magas az iskolaelhagyók aránya.

Szakember ellátottságunk jellemzői:
A 2018-2019-es tanévben 8 gyógypedagógusunk teljes óraszámban, 3 gyógypedagógus pedig osztálytanítói
munkája mellett 3-12 órában látja el 59 intézményben 253 gyermek/tanuló egyéni fejlesztését.
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a Szakértői Bizottság szakértői véleményében foglaltak
szerint biztosítják, heti 1,5 - 4 órában, egyéni, vagy kiscsoportos formában.
Utazó gyógypedagógusaink szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett szakemberek. A
gyógypedagógiai végzettségen felül, mindenkinek van óvónő, tanító, vagy tanári alapdiplomája is.
Munkájuk mellett, saját költségen folyamatosan képzik magukat. A fejlesztő munkát segítő, különböző
terápiák, tanfolyamok, másodképzések rendszeres résztvevői.

Az utazótanári hálózat működtetésének feladatai:
Módszertani intézményként törvény adta lehetőségünk és feladatunk az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás
biztosítása. Célunk az integráló intézmények, és az általuk befogadott sajátos nevelési igényű
gyermekek/tanulók, illetve az őket nevelő szülők hatékony megsegítése. Munkánk többirányú:
Egyrészt szemléletet szeretnénk formálni, másrészt módszertani segítséget nyújtani, harmadrészt a szülőket
segíteni tanácsainkkal, és végül fejleszteni a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók képességeit,
készségeit. Mindezt tesszük annak érdekében, hogy elősegítsük az inklúzió minél hatékonyabb
megvalósulását, és ez által, a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók sikeres társadalomi integrációját
Az utazói munkaközösség céljai:







A meglévő külső szakmai kapcsolatok erősítése, az együttműködés hatékonyabbá tétele, és új
kapcsolatok kiépítése.
Intézményünk, a Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
magas szinvonalú szakmai képviselete.
Bekapcsolódás a bázisintézményi tevékenységekbe
Hatékony együttműködés megvalósítása az integráló intézmények vezetőivel, pedagógusaival és
egyéb szakembereivel.
EFOP 3.1.6-16-2017-00038 „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk” pályázat keretén belül működő
szülőklub munkájának segítése
Belső tudásmegosztással szakmai repertoárunk gazdagítása.

1. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók sérülés specifikus fejlesztésének
feladatai:
 A gyermek megfigyelése aktív hospitálás keretében.
 Az egyes képességterületek aktuális állapotának vizsgálata.
 A gyermek képességstruktúrájának megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása a
foglalkozásokon (a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása az ép funkciókra támaszkodva)
 Szükség szerint a speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, és pályaválasztásának segítése

2. A többségi intézmények pedagógusainak segítése
 A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására, befogadására.
 Inkluzív szemléletmód kialakítása.
 Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében.
 Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez, a sérülés típusához szükséges környezet
kialakítására
 Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás ezek
beszerzési lehetőségeiről
 Módszertani tanácsadás
 Segítségnyújtás az integráló intézmény pedagógusainak, a sajátos nevelési igényű tanulók
szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában.
 Tanácsok a szakértői véleményben javasolt kedvezmények megvalósításához.
 Segítségnyújtás a beiskolázás, pályaválasztás, továbbtanulás folyamatába
3. A szülőkkel való kapcsolattartás
 Tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára.
 Rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása, a gyermek/tanuló fejlődésével kapcsolatosan
 Az otthon végezhető/végzendő
gyakorlatok megbeszélése
 Segítségnyújtás a speciális eszközök,
és a fejlesztő játékok kiválasztásában.

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén - felkészítést nyújtunk a befogadó óvodák,
iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Alkalmazott terápiáink
Meixner féle diszlexia reedukáció
Diszkalkulia terápia
Sindelar fejlesztő program

Szakmai kapcsolataink







Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szaksszolgálat - Megyei Szakértői Bizottság
4024 Debrecen Monti ezredes u. 7.
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház - Gyermek és Ifjúságpszichiátriai osztály
4031 Debrecen Bartók Béla út 3.
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház - Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia
4031 Debrecen Varga u.1.
Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Autista tagozata
4028 Debrecen Kuruc u. 32-42.
Hallássérültek EGYMI Óvoda Általános Iskola és Kollégium
4031 Debrecen Széchenyi u. 60.
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen Petőfi tér 10.

