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főszerkesztő
központvezető
TFI, Tananyagfejlesztő Központ

Az esélyegyenlőség igénye és a számok
Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató
a 2018/2019. tanév eleji adatgyűjtés előzetes adataiból

7,6%
Gyermekek, tanulók létszáma

8,3%

ebből
Feladatellátási helyek típusa
Nappali rendszerű
oktatásban

Felnőttoktatásban

Összesen

sajátos
nevelési
igényű

lányok

31,9%

Óvoda

326 593

-

326 593

157 111

9 862

Általános iskola

267 266

2 440

352 404

Szakközépiskola

68 863

25 016

728 706
93 879

34 143

55 335
7 803

7 159

29

7 188

2 879

7 188

Gimnázium

187 599

28 046

215 645

120 282

2 972

Szakgimnázium

152 692

31 726

184 418

91 705

5 892

2 478

-

2 478

1 040

2 478

1 471 650

87 257

1 558 907

759 564

91 530

Alapfokú művészeti iskola

-

-

232 355

139 246

3 413

Kollégium

-

-

45 740

21 341

5 444

Pedagógiai szakszolgálat

-

-

489 974

-

-

Utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat

-

-

18 469

-

18 469

Szakiskola, készségfejlesztő iskola

Fejlesztő nevelés-oktatás
Összesen

Forrás: EMMI köznevelés-statisztikai adatgyűjtése
Az adatfelvétel eszmei időpontja: 2018. október 1.

Az EKE OFI SNI-s fejlesztései, 2018
A speciális fejlesztés és sajátos nevelés igénye és lehetősége a tipikus fejlődési ütemű
tanulókkal integráltan, illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményekben, készségfejlesztő iskolákban elkülönülten oktatott gyerekek számára.

•

A 2018-ban fejlesztett taneszközeink a tanulásban akadályozott, enyhe értelmi
fogyatékkal élő gyerekek (IQ: 70-50) speciális kerettantervéhez:

Matematika 2-3-4. évf., Környezetismeret 1-2-3-4. évf., Magyar nyelv és irodalom 3-4-5-6. évf.,
Ének-zene 1-2. és 5. évf.
•

Több mint 80 taneszköz akkreditációja zajlott le az Oktatási Hivatalban az enyhe és
középsúlyos SNI kerettantervek szerint megfeleltetve és jegyzékre kerülve, a fejlesztésbe
bevont, közel 40 rangos gyógypedagógus szakember közreműködésével:

Magyar nyelv és irodalom, Kommunikáció, Matematika, Környezetismeret, Vizuális kultúra,
Ábrázolás-alakítás, Számolás és mérés, Életvitel és gyakorlat, Informatika, Angol, Játékra
nevelés, Önellátás, Olvasás-írás, Ének-zene.

Az SNI-s borítók üzenete
Az SNI logója
(az égig érő fa komplex,
ősi szimbolikája)
Vizuális üzenethordozó
(mi minden vár ránk a
játékos tanulás közben)

A tankönyv / tantárgy címe
és ajánlott / jóváhagyott
évfolyama(i)

Tankönyvek, munkafüzetek tanulásban akadályozott,
enyhe értelmi fogyatékkal élő SNI tanulók részére
A készségfejlesztés és a differenciálás támogatása integrált környezetben is
2018-2019, évente kb. 80 enyhe és középsúlyos taneszköz fejlesztése

A tantárgyak akkreditált, rendelhető taneszközei
SNI enyhe, 2018
Kiadói kód

Cím

Műfaj

NT-98710

A hangok játéka. Énekzene 1-2.

tankönyv
mellékletekkel

NT-98709/M

A zene titkos nyelve. Énekmunkafüzet
zene munkafüzet 5.

NT-98711
NT-98709
NT-98703
NT-98703/M
NT-98704
NT-98712
NT-98704/M

NT-98713

NT-98713/M

Fedezd fel a világot!
Környezetismeret 3.
tankönyv
Fedezd fel a világot!
Környezetismeret 3.
munkafüzet

Tantárgy

SNI

1

ének-zene

SNI

5

ének-zene

SNI

1

környezetis
meret

SNI

5

ének-zene

SNI
SNI
SNI

7
7
8

SNI

2

SNI

8

angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
környezetis
meret
angol nyelv

tankönyv

SNI

2

tankönyv

SNI

munkafüzet

SNI

Fedezd fel a világot!
tankönyv
Környezetismeret 1.
A zene titkos nyelve. Énektankönyv
zene tankönyv 5.
Angol 7.
tankönyv
Angol 7. Munkafüzet
munkafüzet
Angol 8.
tankönyv
Fedezd fel a világot!
tankönyv
Környezetismeret 2.
Angol 8. Munkafüzet
munkafüzet

NT-98528/I/1 Én is tudok számolni 2.

Iskolat
Évf.
ípus(o

Kiadói kód

Cím

NT-98705

Informatika 5.

matematika

NT-98706

Informatika 6.

3

környezetis
meret

NT-98707

Informatika 7.

környezetis
meret

NT-98708

Informatika 8.

3

NT-98528/II/1 Én is tudok számolni 2.

tankönyv

SNI

2

matematika

NT-98528/III/1 Én is tudok számolni 2.

tankönyv

SNI

2

matematika

tankönyv

SNI

4

környezetis
meret

NT-98714

NT-98714/M

Fedezd fel a világot!
Környezetismeret 4.
tankönyv
Fedezd fel a világot!
Környezetismeret 4.
munkafüzet

munkafüzet
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SNI

4

környezetis
meret

NT-98721

NT-98720

NT-98719
NT-98729

NT-98701

Én már tudok számolni 3. tankönyv

SNI

3

matematika

NT-98701/M

Én már tudok számolni 3.
munkafüzet
munkafüzet

SNI

3

matematika

NT-98702

Én már tudok számolni 4. tankönyv

SNI

4

matematika

NT-98728

NT-98702/M

Én már tudok számolni 4.
munkafüzet
munkafüzet

SNI

4

matematika

NT-98727
NT-98722

NT-98730

Informatika a
részszakképesítés 10.
évfolyama számára
Informatika a
részszakképesítés 9.
évfolyama számára
Informatika a szakiskolák
előkészítő évfolyama
számára
Informatika a szakképzés
10. évfolyama számára
Informatika a szakképzés
11–12. évfolyama
számára
Informatika a szakképzés
9. évfolyama számára
Vizuális kultúra 1.
Vizuális kultúra 2.

Műfaj
tankönyv
(online)
tankönyv
(online)
tankönyv
(online)
tankönyv
(online)

Iskolat
Évf.
ípus(o

Tantárgy

SNI

5

informatika

SNI

6

informatika

SNI

7

informatika

SNI

8

informatika

tankönyv

SNI

10

informatika

tankönyv

SNI

9

informatika

tankönyv

SNI

9/E

informatika

tankönyv

SNI

10

informatika

tankönyv

SNI

tankönyv

SNI

9

informatika

tankönyv
tankönyv

SNI
SNI

1
2

rajz
rajz

11-12 informatika

Fejlesztési eredményeink papír alapon, 2019, SNI
Új tantárgyak és a 2018-as taneszközök folytatása felmenő rendszerben

A szakmai megvalósítás háttere és szempontjai

Gyógypedagógiai szakmai elvárások
• Fejlesztési szakaszonként kezelt, gyakran két évfolyamot vagy
altantárgyat felölelő, illetve a tanítási céloknak inkább
megfelelő tankönyvtípusra fejlesztett kiadványok;
• A modern technológiai háttér követelménye (matricázás,
fóliázás, mágnes használata, egymásra hajtható transzparens
lapok, többszöri használhatóság, könnyen kezelhetőség stb.)

Szerkesztési és könyvszakmai alapvetések
• A gyógypedagógiai szakmai elvárások maximális teljesítése a
szerkesztéstan magas szintjén a szerzők és a szaklektorok
kéréseinek figyelembe vételével;
• Költséghatékony nyomdatechnikai és kötészeti megoldások
megtalálása a minőségi kivitelezéshez

A vizualitás készségfejlesztő hatása
(enyhe SNI, Vizuális kultúra 1–2.)
Első évfolyam: a képességek, készségek kialakítása, érzelmi motiváció, játékosság.
Második évfolyam: a technikák gyakorlása, újabb eszközök és technikák
megismerése, helyes ceruzafogás kialakítása, elmélyítése. Nyírás ollóval, a helyes
ragasztás kivitelezése. Síkban való tájékozódás, testséma fejlesztése.

Szem-kéz koordináció,
finommotorika
Megfigyelés

Fázisok

A tevékenykedtetés fontossága
(enyhe SNI Környezetismeret 1–4. és Matematika 2–4.)
• A taneszközök felépítése és feladatai aktív tevékenységre,
közvetlen tapasztalatszerzésre, kísérletezésre, gyűjtőmunkára,
tapasztalat útján szerzett ismeretekre, szituációs játékokra,
beszélgetésekre ösztönöznek.
• Sokféle tevékenységre ösztönző matricás és kivágható
mellékletek, tanári tablók, játékok, letölthető tartalmak.
• 1-2. osztályban munkatankönyv, 3.-tól tankönyv és munkafüzet.
Matek 3.

Körny. 1.

Szűkebb és tágabb környezetünk

Kézügyesség és kreativitás

A hétköznapok matematikája
SNI enyhe, 5. és 6. évf., tk és mf, 2019
Sokoldalú felfedeztetés tapasztalati úton; a fejlődési sajátosságoknak megfelelő
játék- és differenciálási lehetőségek alkalmazása, segédeszközök használata; a
mindennapi életben való használhatóság; időbeli és térbeli tájékozódás; a
saját élmények, személyes tapasztalatok felhasználási lehetősége; a kreativitás
fejlesztése; kapcsolódás más tantárgyakhoz, témakörökhöz.

Az ének és a zene készségfejlesztő hatása
A zenei fejlesztés tankönyvcsaládja, enyhe SNI
1–2. évfolyam: munkatankönyv és munkalapcsomag hanganyaggal.
A hangok játéka
Az auditív észlelés, a hangok-zörejek, a ritmus, a dallam tudatos
megfigyelése és produkciója, illetve a mozgásos játékok ebben az
életkorban rendkívül fejlesztő hatásúak a beszédhang-felismerésre, a
fonémák tudatosítására, illetve az egyéb részképességek fejlődésére is.

ÚJ!

A hangok varázsától
a zene titkos nyelvéig…
3. évfolyam, A hangok varázsa: tartós tankönyv és munkafüzet.

5. és 6. évfolyam: tartós tankönyv és munkafüzet.
A zene titkos nyelve 5.; Dallal és muzsikával 6.
A folyamatos hallás utáni daltanulás és a mozgáshoz vagy hangszerekhez
kapcsolt ritmusfejlesztés növeli a tanulók koordinációs és koncentráló
képességét. A zenei írás-olvasás a különféle jelek összekapcsolásával,
rejtvényekben, kérdésekben és tevékenységekben történő alkalmazásával
az olvasástanulást is támogatja.

Történelmi ismeretek egyszerű szövegezéssel
SNI, enyhe, 5. és 6. évfolyam

Leckenyitó
ráhangolódás
Fejezetnyitó
oldalpár

Történelmi ismeretek képekben
Hódító hadjáratok
grafikai támogatással

Fejezetzáró
gondolattérkép

A szakiskolai angol és a kommunikációs stratégiák
SNI, enyhe 9. E és a folytatás, a 9., 10. évfolyam

SNI, enyhe, magyar nyelv és irodalom, 3–6., 2018,
akkreditált kötetek
A teljes lista
Iskolat
Évf.
ípus(o

Kiadói kód

Cím

Műfaj

NT-98523

Játékváros. Képes
olvasókönyv 3.

tankönyv

SNI

3

NT-98523/D

Játékváros. Differenciáló
munkafüzet 3.

munkafüzet

SNI

3

NT-98523/M

Játékváros. Feladatlapok
3.

gyűjtemény

SNI

3

NT-98523/MT

Játékváros. Magyar nyelvi
munkafüzet
munkafüzet 3.

SNI

3

NT-98723/M

Játékváros. Olvasás és
fogalmazás munkafüzet
3.

munkafüzet

SNI

3

NT-98723/MT

Játékváros. Magyar nyelvi
munkafüzet
munkafüzet 3.

SNI

3

NT-98723

Játékváros. Képes
olvasókönyv 3.

tankönyv

SNI

3

NT-98524

Játékvilág 4. Képes
olvasókönyv

tankönyv

SNI

4

NT-98524/M

Játékvilág 4. Olvasás és
fogalmazás munkafüzet

munkafüzet

SNI

4

NT-98524/MT

Játékvilág. Magyar nyelvi
munkafüzet 4.

munkafüzet

SNI

4

NT-98724

Játékország. Képes
olvasókönyv 4.

tankönyv

SNI

4

NT-98724/M

Játékország. Olvasás és
fogalmazás munkafüzet
4.

munkafüzet

SNI

4

NT-98724/MT

Játékország. Magyar
nyelvi munkafüzet 4.

munkafüzet

SNI

4

Tantárgy
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom

Iskolat
Évf.
ípus(o

Kiadói kód

Cím

Műfaj

NT-98525

Játékvilág. Feladatlapok

gyűjtemény

SNI

5

NT-98725

Játékbirodalom 5. Képes
olvasókönyv

tankönyv

SNI

5

munkafüzet

SNI

5

munkafüzet

SNI

5

Játékbirodalom. Olvasás
és fogalmazás
munkafüzet 5.
Játékbirodalom 5.
NT-98725/MT Magyar nyelvi
munkafüzet

NT-98725/M

NT-98726

Játékvilág. Képes
olvasókönyv 6.

tankönyv

SNI

6

NT-98726/M

Játékvilág. Olvasás és
fogalmazás munkafüzet
6.

munkafüzet

SNI

6

NT-98726/MT

Játékvilág. Magyar nyelvi
munkafüzet
munkafüzet 6.

SNI

6

Tantárgy
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom
magyar
nyelv és
irodalom

A dekódolás és a kódolás jelentősége
SNI Magyar nyelv és irodalom, 1–4., 1–6.

A Meixner Ildikó-féle diszlexia-prevenciós
módszer folytatása, a JÁTÉK-… sorozat
teljes átdolgozása két irányban:
• Ép értelmű, diszlexiás
tanulók számára, 2–4. évf.

(NT-985…, 7 taneszköz,
normál haladási ütem)
• Tanulásban akadályozott,
enyhe SNI tanulók számára, 2–6. évf.
(NT-987…, 13 taneszköz, kinyújtott haladási ütem)
Szerző: Hargitai Katalin gyógypedagógus
•

Az NT-98.. jelzetű Játékház 1-2. átdolgozása (az alapmű is),

tanulásban akadályozott SNI tanulók számára
Szerzők: a Meixner Alapítvány munkatársai

Differenciálás és haladási ütem
98523/MT

98723/MT

Az SNI Játékház 1. átdolgozása
Az alapkönyv és a Betűtanulás ‒ Írás I. munkafüzet
Mindkét kiadvány egy-egy ív hiánypótló terjedelemmel bővült.

Írásfüzet,
előkészítés,
egyenesek

Könyv végi
irodalmi
gyakorlóanyag

SNI Játékház, betűtanulási szakasz
Olvasáshigiéniai megújulás a módszertan érintetlenül hagyásával
Az alak-háttér megkülönböztetés és az alakfelismerés támogatása: lyukas betűk helyett tömör
betűs kiemelések a nagybetűk helyén, áttekinthetőbb szerkesztés, szellősebb kivitel.

ÚJ!

A mesék szerepe

Nekeresdországba mentem…
Hol volt, hol nem volt,
… volt egyszer egy…
Mikor volt, mikor nem…
Egyszer volt, hol nem volt…
Once upon a time…
Zsülá, bülá…
Es war einmal…

A mesei tér és idő
A hétköznapi világ határain túl

A fizikai tér és idő
A hétköznapi világból metaforává válva

A stilizált tér és idő ‒ A megértés öröme
A befogadói élmény, a tanulság levonása

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek,
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

KÖSZÖNÖM
A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
www.ofi.hu
www.tantrend.hu
www.tankonyvkatalogus.hu

Taneszközök a tanulásban akadályozott, középsúlyos,
készségfejlesztő iskolában tanuló diákok számára

A középsúlyos besorolású gyerekek taneszközei
A teljes fejlesztőeszköz-lista,
2018
Iskolat
Évf.
ípus(o
SNI
5

Kiadói kód

Cím

Műfaj

NT-98650

Ábrázolás-alakítás 5.

gyűjtemény

NT-98662

Számolás-Mérés 5.

tankönyv

SNI

5

gyűjtemény

SNI

5

gyűjtemény

SNI

6

NT-98652

Számolás-Mérés 5.
feladatlapok
Életvitel és gyakorlat 6.

NT-98656

Játékra nevelés 1-2.

gyűjtemény

SNI

1-2

NT-98655

Környezetismeret 5-6.

gyűjtemény

SNI

5-6

NT-98653

Információs eszközök
használata 7.

tankönyv
(online)

SNI

NT-98657

Környezetismeret 7-8.

gyűjtemény

SNI

NT-98654

Információs eszközök
használata 8.

tankönyv
(online)

SNI

NT-98662/F

7
7-8
8

Tantárgy
ábrázolás
számolásmérés
számolásmérés
életvitel
Játékra
nevelés
környezetis
meret
Információs
eszközök
használata
környezetis
meret
Információs
eszközök
használata

Iskolat
Évf.
ípus(o

Kiadói kód

Cím

Műfaj

NT-98661

Számolás-Mérés 1-2.

gyűjtemény

SNI

1

NT-98649
NT-98658

Ábrázolás-alakítás 1.
Olvasás-írás 1-2.

gyűjtemény
gyűjtemény

SNI
SNI

1
1

NT-98659

Kommunikáció 1-2.

gyűjtemény

SNI

1

NT-98660

Önkiszolgálás 1-2.

gyűjtemény

SNI

2

NT-98651
NT-98650

Életvitel és gyakorlat 3.
Ábrázolás-alakítás 5.

gyűjtemény
gyűjtemény

SNI
SNI

3
5

NT-98662

Számolás-Mérés 5.

tankönyv

SNI

5

ÚJ!

Tantárgy
számolásmérés
ábrázolás
Olvasás-írás
Kommunik
áció
Önkiszolgál
ás
életvitel
ábrázolás
számolásmérés

A kommunikáció fejlesztési lehetőségei
Kommunikáció és Olvasás–írás tárgyak 1–2., középsúlyos diákok számára
Kivitel: többször felhasználható, önálló lapok, több dobozban.
Fejlesztési területek: beszédfejlesztés és hallásfigyelem, téri
orientációs, alak-háttér differenciáló gyakorlatok, alakállandóság,
gestalt látás, rész-egész, finommotorika, mimikai játékok, szemkéz koordináció, emlékezet, gondolkodás, figyelem fejlesztése, az
íráselemek tanítása.
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Az önellátásra és az önállóságra nevelés
(középsúlyos Önkiszolgálás tantárgy, 1–2.)
Formabontó tankönyv: rajzi aktivitást, formaegyeztetést, csoportosítást, formabehelyezést
indukáló komplex feladatlap-gyűjtemény.
Tematika: étkezés, személyi higiénia, öltözködés,
környezetrendezés, környezetmegóvás.

A helytelen táplálkozás következményei kihajtható lapokon
A téli öltözködés sorrendje
sorba rendezhető kártyákon

A játék felfedezése és öröme
(középsúlyos Játékra nevelés 1-2.)
A játék segítsége: a környezet, a tárgyak, jelenségek egyre
jobb megismerése, a szociális és kommunikációs készségek
fejlesztése külön taneszközzel.
Gyakorlattípusok: gyakorló és konstrukciós játékok, szerepjátékok, didaktikus és spontán játékok, szabályjátékok, szabadban játszható játékok a játékeszközök használatával,
kommunikációs kártyákkal és letölthető játékgyűjteménnyel.
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A technológiai megoldások szerepe
(középsúlyos Környezetismeret 5 és 6., 7 és 8.)
A képességek és ismeretek terén széles skálán szóródó gyerekek, nagy
hangsúly a változatos felhasználási módokon és a speciális kivitel
tartósságán:
Dobozos kötészet több kötetre bontva, gyűrűkapcsos lehetőséggel:
Az oldalak sorrendje felcserélhető, a tanuló csak azokat a lapokat kapja
meg, amelyek az ő adott szintjének megfelelőek, a kétéves fejlesztési
szakasz évfolyamától függetlenül. A gyűrűkapocs helyén megfúrt lapok.
A transzparens fóliák rétegesen egymásra hajthatóak.
Kihajtható (leporello) oldalak: Differenciálás (több vagy kevesebb
információ lehetősége) és a folyamatok, összefüggések felismerésének
segítése.
Thermofólia: A taneszköz tartósabb, kevésbé gyűrődik, jobban tisztítható,
könnyebb lapozni, egy feladat többször megoldható.

