
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése iskolánkban  

 

 

 
 
A szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete fel-

vállalta, hogy a 2015/2016-os tanévtől bevezeti az Integrációs Pedagógiai Rendszert. 
 

Miért van erre szükség, mit is jelent az IPR? 
Tantestületünk az új programot annak reményében vezeti be, hogy az eddig alkalmazott jó 
gyakorlatok és az IPR eszközrendszerének megismerésével, kidolgozásával és alkalmazásával 

hozzájáruljon a diákok hatékony együttneveléséhez, a halmozottan hátrányos helyzetű és az 
SNI-s tanulók iránti érzékenység továbbfejlesztéséhez, a szülőkkel való szorosabb együtt-

működéshez. 
Az idei tanévben az 1. és 5. évfolyamon indul az IPR, majd felmenőrendszerben bevezetésre 
kerül a többi osztályban is. A programba azok a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kap-

csolódhatnak be, akiknek ilyen jellegű státuszáról jegyzői határozat van, illetve igazgatói en-
gedéllyel hátrányos helyzetű diákok is részt vehetnek az IPR-ben.  Ezek a tanulók együtt – 

egy osztályban és csoportban – tanulnak a nem hátrányos helyzetű társaikkal, de differenciált 
fejlesztésben részesülnek. 
 

Mit kínál az IPR? 
Az iskolai integrációs program nem ad részletes tanítási tartalmakat, tantervet, tankönyvet, 

viszont kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés szükségességét.  
A differenciálás minden gyerek számára a saját egyéni képességeinek megfelelő, számára 
optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve gyengébb és erősebb területeit.  

Az IPR bevezetése folyamatosan történik, ennek része az óvoda - iskola átmenet megkönnyí-
tése is, melynek érdekében közös programokat szervezünk a Hársvirág Óvodával: meghívjuk 

a gyerekeket intézményünk rendezvényeire, iskolára hangoló foglalkozásokat szervezünk, s 
leendő elsős tanító nénik is részt vesznek az óvodai programokon. Így a gyerekek a korábban 
már megismert tanító nénikkel kezdhetik az iskolát, s ez megkönnyíti számukra a beilleszke-

dést. 
Az önálló tanulást segítő kompetenciák elemeivel tanulási, magatartási zavarok enyhítését, az 

önálló tanulás erősítését, a tanulás iránti pozitív motivációt szeretnénk elérni. 
A szociális kompetenciák fejlesztésekor közösségépítést, fejlesztést, előítéletek kezelését se-
gítő, mentálhigiénés programokat szervezünk. Ennek része az is, hogy intézményünkben 

együttnevelést valósítunk meg: A sajátos nevelési igényű tanulókat (SNI) - amennyiben a 
Rehabilitációs Bizottság engedélyezi - együtt oktatjuk társaikkal. Természetesen biztosítjuk a 

fejlődésükhöz szükséges külön fejlesztő órákat, melyeken szakember foglalkozik velük. 
Az integrációt segítő tanórán kívüli programjaink, szabadidős tevékenységeink a következők:  
zeneiskola, sportfoglalkozások, szakkörök, iskolánk hagyományos kulturális programjai (pl. 

farsangi bál, Kiss György-nap… stb. 
Évek óta bekapcsolódunk az Útravaló-Macika ösztöndíjprogramba -  mellyel a rászoruló tanu-

lók továbbtanulását segítjük -, ezt folytatni szeretnénk a következő években is. 
Az integrálást segítő módszerek közül nevelőink alkalmazzák a tanórai differenciálást, a koo-
peratív tanulásszervezést (csoportmunkát), a projektmódszert. 

Multikulturális tartalmakat (két vagy több népcsoport kultúrájának megismertetése) építettünk 
be tanmeneteinkbe. Hon- és népismeret órákon hazánk kultúrájának, német népismeret és 

angol nyelv tantárgyainkban a tanult nyelv országainak megismertetése zajlik. 



Az előző tanévekben projektekben dolgoztuk fel a Magyarországon élő nemzetiségek történe-

tét és hagyományait, a húsvéti és karácsonyi ünnepkört, ezt a hagyományt is folytatni szeret-
nénk. 

A felsős osztályfőnökök pályaorientációs munkát végeznek a továbbtanulás segítésének érde-
kében, ennek során együttműködnek a  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, a Pé-
csi Pedagógiai Oktatási Központtal és a környék középiskoláival. Az előző tanévben végzett 

diákjainkat pályaválasztási ankétra hívjuk vissza, ahol személyes beszámolót tartanak az álta-
luk látogatott középiskolákról. 

Az IPR-ben részt vevő tanulóinkat háromhavonta kompetencia alapú, árnyalt szöveges értéke-
léssel értékeljük, s ezen a tanulókon kívül szüleik is jelen vannak. Egyéni fejlesztési terv alap-
ján végezzük az ő fejlesztő foglalkozásukat, melyeket egyéni fejlődési naplóban dokumentá-

lunk. 
 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer bevezetésétől a következő eredményeket várjuk: 
Intézményünk képes lesz a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel 
rendelkező tanulók fogadására és együttnevelésére. 

A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. 
Intézményünk párbeszédet alakít ki minden szülővel. 

Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 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, miután a HHH-s gyerekek is megkapták az egyéni megsegí-

tést. 
A programról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen vagy telefonon (06-72/589-013) 
iskolánk igazgatóhelyettesétől, Maglódiné Horváth Ildikótól. 

Kérjük a szülőket és intézményünk partnerszervezeteit, hogy a fent ismertetett IPR sikeres 
bevezetésének érdekében működjenek együtt iskolánkkal. 

 
 
Szászvár, 2015. szeptember 1.                                              Katos Sándor 

                                                                                                  igazgató 


