
1

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM1

Bevezető
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-
a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással ösztönzi a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek
fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelésének-oktatásának
megszervezését. 

A rendelet szerint a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés, a résztvevő tanulók nevelése
és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján
kiadott integrációs program alkalmazásával történik.

Az itt kiadott iskolai integrációs program (iskolai IPR) nem ad meg részletes tanítási tartalmakat,
választandó tantervet, tankönyvet, stb., nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont
kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét.
Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles
dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben
megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a
tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A
differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő,
számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait,
speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti,
hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese.

Ha az integrációs nevelés ezt a célt eléri, működőképessé válik. A különböző intézmények a kialakított
struktúrát már a saját pedagógiai programjuknak és helyi tantervüknek megfelelő tartalmakkal
tölthetik ki.
Az iskolai integrációs program a következő elemeket tartalmazza:

I. Az alkalmazás feltételei

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer

III. Elvárható eredmények

IV. Intézményi önértékelés
Az első fejezetben megjelenő elemek teljesítése kötelező, hiszen a program működéséhez
elengedhetetlen az integráló, heterogén intézményi közeg kialakítása. A második fejezetben (A
tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei) szereplő pontokban foglaltak kötelező elemek, az egyes
pontokon belül azonban szabadon lehet választani legalább egy programelemet. Természetesen az
ideális az, ha a bevezetés évétől folyamatosan minél több programelem megjelenik az iskola életében,
hiszen alkalmazásuk kölcsönösen erősíti egymást. A harmadik fejezetben olvasható várható
eredmények olyan kimeneti pontokat határoznak meg, melyek az integrációs felkészítés eredményeit
írják le, teljesítésük biztosítja a rendszer hatékony és eredményes működését.  Az intézményi
önértékelés segíti az integrációs stratégia elkészítését, az éves feladat meghatározást és megmutatja a
program eredményességét jelző indikátorok változását.

                                                          
1 Az iskolai integrációs program egyaránt vonatkozik 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § és 39/E. §-ra is,
azzal a különbséggel, hogy a képesség-kibontakoztató felkészítésnek az integrációs felkészítés speciális
feltételeinek nem kell megfelelnie.
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I. Az alkalmazás feltételei

Az iskolai integrációs program alkalmazásához elengedhetetlen néhány olyan szervezési, intézményi
feltétel, amely biztosítja azokat a kereteket, amelyeken belül az integráció működni tud. Az iskola
élete több ponton is átalakul, ha integrációs nevelésbe kezd. Újra kell gondolni tevékenységét,
helyzetét, így az alábbi elemek végrehajtása kötelező.

1. Integrációs stratégia kialakítása2

1.1. Helyzetelemzés az integráció szempontjai alapján (az intézményi önértékelés táblái a
helyzetelemzés elkészítéséhez segítséget nyújtanak)
1.2. A célrendszer felállítása (a célok és feladatok meghatározása), valamint az elvárható eredmények
intézményi megfogalmazása a helyi sajátosságok figyelembe vételével (A célok és éves feladatok
meghatározásához használható az intézményi önértékelés is.)

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése3

2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttműködés kialakítása az óvodával.
2.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D.,
39/E.§)

3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése

3.1. Szülői házzal
3.2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal
3.3 Szakmai és szakszolgálatokkal
3.4. Középfokú oktatási intézményekkel
3.5. Kisebbségi önkormányzattal
3.6. Civil szervezetekkel

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei4

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei az integrációs fejlesztést megvalósító  programot
azokkal a szempontokkal egészítik ki, amelyek az együttnevelés pedagógiai esélyeit jelentősen
növelik. Az integráció - a heterogén összetételű iskolák és tanulócsoportok kialakítása -, leginkább a
differenciálásra alkalmas szervezési módok, kooperatív technikák alkalmazását jelenti. Így az egyes
rendszerelemeket is ez a szempont befolyásolja alapvetően. Az arab számokkal jelölt fő sorok alatt
megjelenő (dőlt betűvel jelölt) elemek közül legalább egyet kötelezően kell választani. Az iskola a
kiválasztott programelem(ek) alkalmazását adaptálás, vagy önálló fejlesztés útján is megvalósíthatja.
Amennyiben az iskola már alkalmaz egy programelemet, akkor azt kell megvizsgálni, hogy
érvényesülnek-e az integrációs felkészítésre vonatkozó osztály- illetve csoportkritériumok, valamint,
hogy milyen módon mérik az adott elem hatékonyságát, eredményességét.

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről
1.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés

• a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok
                                                          
2 Kötelező elem.
3 A középiskolákra és a szakiskolákra ez a pont értelemszerűen nem vonatkozik.
4 Kötelező elemek, az egyes pontokon belül azonban szabadon lehet választani legalább egy programelemet.
Természetesen az ideális az, ha minél több programelem megjelenik az iskola életében, hiszen alkalmazásuk
kölcsönösen erősíti egymást.
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• az önálló tanulási képességet kialakító programok
• a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások
• tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek

1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
• tantárgyi képességfejlesztő programok
• kommunikációs képességeket fejlesztő programok
• komplex művészeti programok

1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése
• közösségfejlesztő, közösségépítő programok
• mentálhigiénés programok
• előítéletek kezelését szolgáló programok

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

• patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése
• együttműködés civil (pl. tanodai) programmal
• művészeti körök

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek

• egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
• kooperatív tanulásszervezés
• projektmódszer
• drámapedagógia

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

• értékelő esetmegbeszélések
• problémamegoldó fórumok
• hospitálásra épülő együttműködés

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei

• a szöveges értékelés – árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló

6. Multikulturális tartalmak

• multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban
• multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

• pályaorientáció
• továbbtanulásra felkészítő program

III. Elvárható eredmények

Az iskolai integrációs program alkalmazása esetén a következő eredményekről kell számot adni,
amelyek az ellenőrzés szempontjait is jelentik:

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel
a jogszabályban előírtaknak. 

• Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel
rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. 
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• Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. 
• Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. 
• Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

Ezek eredményeként:
• Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. 
• Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma.
• Csökken az iskolai hiányzások óraszáma.
• Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma.  
• Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

száma. 
• Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot

meghaladó mértékben javulnak.

IV. Intézményi önértékelés 

Az intézményi önértékelés elkészítésére az Országos Oktatási Integrációs Hálózat ajánlást bocsát ki.
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ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§ (9)
bekezdés szerint, ha az óvoda az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint szervezi a nevelést, külön jogszabályban
meghatározottak szerint – nyilvános pályázat útján – e feladat ellátásához külön támogatást
igényelhet. A támogatás igénybevételével kapcsolatos szabályokról külön jogszabály rendelkezik.

Bevezető

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű
és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze
meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó
jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában.  Az alapvető
készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi
érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A
kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai
kudarcokat.
A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív fejlődésükben
kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő
ösztönözése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az
otthoni környezet hiányosságai miatt. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz,
hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a hátrányos helyzetből származó lemaradások - szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére
érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük
együttműködve - sikeresen ellensúlyozhatóak. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az
óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható
meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük
és felelősségük van. 

Az óvodai integrációs program jellemzői

Az itt közreadott óvodai integrációs program (óvodai IPR) arra vállalkozik, hogy meghatározza az
óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Az iskolai IPR-hez hasonlóan ez sem ad meg
részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez meg, nem ír le konkrétan
alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet
megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítésében. Az óvodai IPR nem
jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a hatályos jogszabályok
figyelembevételével az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül figyelembe véve az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. Az
óvodai IPR egy olyan rendszernek tekinthető, melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a
nevelési folyamat fókuszába állítani. Az óvodai IPR legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és
családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori
fejlődés kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást
kiegészítőnek tartja. Így ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal,
melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek
szolgáltatásokat biztosítanak. 
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A rendszer kereteit (az alábbi területeket) az intézmények már saját nevelési programjuknak
megfelelően tölthetik ki tartalmakkal. A kiemelt szempontok mellett zárójelben a fejlesztés irányai
szerepelnek.  

Kiemelt területek 

1. Szervezési feladatok

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a
teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében, a
beóvodázási programért felelős személy vagy team kijelölése)   
1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet kell választani,
amely biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlását)
1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása

2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs  
    részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások)

3. Pedagógiai munka kiemelt területei

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis)
3.2. Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd
észlelés fejlődésének elősegítése)
3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése,
bizalom, elfogadás, együttműködés)
3.4. Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás)
3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire
támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene
felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei)

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással
kapcsolatos munka  

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése,
regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia -
vizsgálatának) kezdeményezése, megszervezése
4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő
partnerekkel kialakított közös programok)   
4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok,
könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése;
rendezvények látogatása)
4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se
maradjon ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és
pénzbeli hozzájárulások fedezetének hiányában)

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal

5.1. Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak
feltárása) 
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5.2. Védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai
képességgondozással kapcsolatos tanácsadás)
5.3. Szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös
kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása)
5.4. Cigány kisebbségi önkormányzat illetve civil szervezetek (a gyermekek óvodai
beíratásával, a hiányzás csökkentésével, iskolaválasztással, szülői programokkal
kapcsolatos együttműködés)

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása

6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek
megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése,
megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy
szükséges szintjének kialakítása)
6.2. Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan
hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel
kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) támogatása
6.3. Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása
(DIFER mérés 4 éves korban, hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhely,
közös programok)
6.4. A gyerekek fejlődésének utánkövetése legalább az általános iskola első évében

7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés

7.1. Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel
7.2. A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
7.3. Rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni
fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása,
elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon
7.4. Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a
család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak
feltárása
7.5. Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl. farsang, karácsony,
András napi bál, Luca nap, pünkösdi királyválasztás, anyák napja, kisebbségi ünnepek
stb.
7.6. Partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása

8. Intézményi önértékelés, eredményesség

8.1. Intézményi önértékelés készítése az Országos Oktatási Integrációs Hálózat
ajánlása alapján
8.2. Eredményesség (indikátorok teljesülése: beóvodázási arány, hiányzás csökkenése,
DIFER mérésnél a hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben, sajátos nevelési
igényűvé minősítés csökkenése, normál tantervű, integrált iskolai környezetbe történő
beiskolázás, szabad iskolaválasztás érvényesülése, iskolaérettség elérése) mérése az
Országos Oktatási Integrációs Hálózat indikátortáblát tartalmazó ajánlása alapján
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