Játékos „észforgatás” a Hunyadiban
Dunaharaszti

Pest

megye

egyik

dinamikusan

fejlődő

városa

Budapest

vonzáskörzetében, egyre gyarapodó népességgel. A növekvő gyermeklétszámmal arányosan
növekszik az iskolánkban, a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános
Iskolában tanuló sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel
küzdő diákok száma. Az idei tanévben tanulóink száma 808 fő, közülük 120 fő küzd ezekkel a
problémákkal. A térség többi intézményében is hasonló tendencia figyelhető meg.
Az iskolánkban tanuló, különböző nehézségekkel küzdő diákjaink érdekében 2010
februárjában

megalakult

a

fejlesztő

munkaközösség,

ahol

csoportmunkában,

esetmegbeszélésekkel próbáljuk még hatékonyabbá tenni a fejlesztőmunkát. A fejlesztő
munkaközösség tagjai megfelelően felkészült, szakmailag magas fokon álló, empatikus,
elhivatott kollégák.
Iskolánkban hagyományteremtő céllal 2011 áprilisában rendeztük meg először a
Játékos Észforgató elnevezésű versenyt, melyen azok a gyerekek mérhették össze tudásukat,
ügyességüket, feladatmegoldó képességüket, akik más versenyekre ritkán jutnak el. Ez a
kezdeményezésünk egyedülálló a környező településeken. Gyermekeink speciális ellátásának
szerves részévé vált ez a verseny, hiszen egy ilyen játékos, sokféle izgalmas feladattal
megtűzdelt vetélkedésben sikerélményhez juthatnak, és önbizalmuk is erősödhet. A
tankerületi szintű vetélkedés tervezésekor törekedtünk arra, hogy a fejlesztés minden területét
érintsük. Így szerepet kaptak a nagy- és a finommotoros mozgásformák, az anyanyelvi és a
matematikai képességeket fejlesztő feladatok, a figyelemmel kapcsolatos, a koncentrációs és
az emlékezeti játékok is. Az érzékeléssel, észleléssel kapcsolatos játékokban minden
érzékszervüket használniuk kell a nebulóknak.
Idén 2016. december 8-án került sor az „észforgatásra”. A versenyen 8 iskola vett
részt,

a

meghívott

64

diák

Alsónémedi,

Taksony,

Szigetszentmiklós, Szigethalom települését képviselte.

Dunavarsány,

Dunaharaszti,

A játékos délután feladatai között terveztünk mozgásos, ügyességi, különböző
érzékszerveket megmozgató feladatokat. Továbbá beépítettük a fejlesztőmunkánk során
használt rengeteg eszközt, a gyermekek számára már ismert és ismeretlen típusú játékokat
egyaránt. A csapatokban több évfolyam képviseltette magát, így a különböző nehézségű
feladatok megoldása közben szociális, kommunikációs képességeiket is használniuk kellett a
diákoknak. Még izgalmasabbá tette a játékot az, hogy a közös cél elérése érdekében
segíteniük kellett egymást. A jó hangulatban együtt eltöltött idő minden résztvevőnek
elégedettségére szolgált.
A Dunaharaszti Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága által kiírt
pályázaton támogatást kaptunk, ebből a támogatásból értékes ajándékokat vásároltunk a
győztes csapatoknak és valamennyi résztvevőnek. Az ajándékozás mellett fő célunk az volt,
hogy mindenki elégedetten, sikerélményekkel gazdagodva térjen vissza iskolájába.

Köszönöm Szekrényesné Tahy Klárának, a verseny ötletgazdájának, hatodik éve fő
szervezőjének, hogy idén is színvonalas, tartalmas délutánt biztosított a résztvevő diákoknak.
Vighné Bacsó Mónika
igazgatóhelyettes

A verseny további fotói:
https://drive.google.com/open?id=0BzQz8Ntbf3JYYU56eEh6SXE4OHc

