„Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák, még ha sokak
számára aprók vagy láthatatlanok is”
(Willa Cather és Edna G.)

VÉSZTŐI SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET
„LÉPEGETŐ”
FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA
SZÍVESEN FOGAD MINDEN SEGÍTSÉGET VAGY ADOMÁNYT!

Feladat-ellátási helye: 5530 Vésztő, Bocskai u. 22.
06 66 476-740
Alapítójának, fenntartójának neve, székhelye:
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület
5530 Vésztő, Toldi u. 9/b.
Adószám: 18370360-1-04
Bankszámlaszám: 11733209-20015116

2010 szeptemberében benépesült az iskola.

Erdei iskola

Karácsonyi készülődés
a szülőkkel

Kirándulások
„Lépegető” Családi nap

Kirándulások
Gyermeknap

Az intézmény típusa: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény.
Zöldike
Az iskola befogadóképessége:
csoport
a) fejlesztő nevelés és oktatás, fejlesztő nevelés: 20 fő
b) iskola évfolyama: 1 csoport fejlesztő nevelése-oktatása 6 fő
egyéni fejlesztő foglalkoztatás heti 8 órában 6 fő.
Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók köre: azon különleges bánásmódot
igénylő gyermekek, tanulók, akik a szakértői bizottság véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosok, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
Cinege
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdenek.
csoport

Az iskola működésének vagyoni feltételeit a fenntartó biztosítja saját vagyona,
támogatások, adományok és a jogszabályok által finanszírozott források
felhasználásával. A feladatok ellátását szolgáló tárgyi eszközöket a Vésztői
Sérült Gyermekekért Egyesület bocsájtja az intézmény rendelkezésére. Az
egyesület „Bokréta” Főzőkonyhája a
gyermekétkeztetést is ellátja. Az
iskola rendelkezik a legmodernebb
technikai berendezésekkel, amelyek a
fejlesztést segítik: számítógépek,
programok, fénymásoló, lamináló,
laptop, fejlesztő eszközök, játékok. A
célzott fejlesztést VESCO és Ayres
mozgásfejlesztő eszközök segítik. Az
augmentatív alternatív kommunikáció
segédletei is rendelkezésre állnak, valamint szakkönyvek. Az intézményben
eszközkölcsönző is működik.

ISKOLÁNK ARCULATA
A Vésztőn és a környező településeken élő súlyos, halmozottan fogyatékos
gyermekek napi iskolai fejlesztését kevés intézmény vállalta fel Békés
megyében. A különleges, nagyon nehéz élethelyzetben lévő családok kérésére,
elhivatott szakemberek segítségével elkezdődött a „Lépegető” Fejlesztő Iskola
alapjainak lerakása. Az iskola elhelyezésében Vésztő Város Önkormányzata
segített, ugyanis 25 éves ingyenes használatra az egyesület rendelkezésére
bocsájtott egy régen kiürült iskolai épületet. Támogatók, szülők segítségével
kialakításra kerültek a csoportszobák, az egyéni fejlesztésre alkalmas
helyiségek, egy autista tanulói rész és a Snoozelen szoba.

Tematikus tervezéskor előtérbe kerülnek az ünnepkörök, évszakok, mesék és
kreatív tevékenységek. Csoportos fejlesztéskor a szociális és érzelmi
képességek alakítására is sor kerül. Egyéni foglalkozások alkalmával speciális
gyógypedagógiai vagy konduktor általi segítséget kapnak a tanulók. A tanórán
kívüli tevékenységek szorosan kapcsolódnak a „Zöldike” környezetismereti
programhoz. Ennek célja, hogy minél több időt töltsenek a tanulók a
szabadban.
Terápiák, melyek 2019-ben kerülnek bevezetésre:
- Kutyaterápia: Lényege a kapcsolatfelvétel és a
kooperáció elősegítése, valamint a tanulók
figyelmének tartós fenntartása. Motivációs
forrásnak is kiváló.
- Gyógypedagógiai lovaglás: Békéscsabán a
Remonda Lovas Egyesület vállalta fel az iskola
tanulóinak fejlesztését. A lóval való foglalkozás
elősegítheti a szocializációt, érzelmi- akarati
funkciókat befolyásolhat, fejleszti a motoros és
orientációs képességeket.
- Alternatív augmentatív kommunikáció: Verbális kommunikációban
akadályozott, súlyosan, halmozottan sérült és autizmussal élő
tanulóknál kerül alkalmazásra. Főleg a kommunikációs kedv
felkeltésére és az önkifejezés lehetőségeinek megteremtésére.
- Képzőművészeti- pedagógiai terápia: Különböző technikák
megismerésén keresztül (vízfesték, dísztárgyak készítése agyagból,
szövés, stb.) olyan alkotómunka végzésére késztetik a gyerekeket, mely
esztétikai élményhez juttatja őket. A nyugodt környezetben való
alkotás során kifejezhetik érzéseiket, ezáltal öngyógyító hatás is
érvényesülhet.
- Drámajáték – drámapedagógiai elemei: A drámajátékok tanítása
nem beszélő tanulóknál is hatékony, mivel egy mozdulatsor, gesztus,
illetve együttműködési lehetőség segíti a fejlesztést.
- Népi hangszeres oktatás, népi játékok megismerése: Az élőzenével
kísért, heti rendszeres foglalkozás felszabadult, derűs hangulatot
teremtve fejleszti az egész személyiséget.

.2017-ben az iskola megkapta a „Bázisintézmény” címet. Ezzel, a pályázat
útján elnyert címmel a következő célok valósulhatnak meg:
- Nyílt napok szervezésénél az érdeklődők megismerhetik iskolánkat.
- Többségi intézményben dolgozó
pedagógusok érzékenyítése is
megvalósulhat a hatékonyabb
integráció érdekében.
- Megosztásra
kerülhetnek
jó
gyakorlatok,
pedagógiai
innovációk, módszertani modellek
Nevelőtestület
összetétele:
gyógypedagógus-intézményvezető,
gyógypedagógus hallgató, tanító, gyógypedagógiai asszisztens.
Részmunkaidőben foglalkoztatott: konduktor, tanító, népi hangszeres
oktató.

Szabadidős és
hagyományőrző
programokat
szerveznek

Folyamatosan
felmérik a
képességeket

Szervezeti formák, sajátos pedagógiai módszerek, eljárások, terápiák.
A tanulók foglalkoztatása egyéni és kiscsoportos formában történik. A
módszerek megválasztását befolyásolja a súlyos, halmozottan sérült tanulók
tanulási folyamatának sajátosságai.
Alapelvek
Kis lépésekben való haladás
Cselekvéses tanulás, kommunikációs megerősítéssel
Kötődés a tárgyi valósághoz
Egyéni sajátosságoknak megfelelő fejlesztés
Állandó ösztönzés, motiváció alkalmazása
FOGLALKOZÁSOK

Pályázatokat
készítenek

Mozgásfejlesztés – heti 5 óra

NEVELŐTESTÜLETI
FELADATOK

Kapcsolatokat
építenek
szülőkkel és más
intézményekkel

Babzsákozás – heti 5 óra

Tervezik a
fejlesztő
munkát

Önkiszolgálás – heti 5 óra

Kidolgozzák
az
értékelések
formáit

Projekteket
valósítanak
meg

Elkészítik
az egyéni
fejlesztési
terveket

Zenei foglalkozás – heti 1 óra

„Zöldike” környezetismeret – heti 4 óra

