
Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium 

a Fejlődési Zavarral Küzdő és Fogyatékossággal Élő Tanulók Iskolaközösségével 

együttműködésben kidolgozta a fejlődési zavarokkal küszködő tanulók 

távoktatással megvalósuló oktatási-nevelési folyamatának részletes utasításait 

Az ajánlásokon és utasításokon kívül, amelyeket minden iskolának megküldtünk, az aláb-

biakban a gyógypedagógusok és a fejlődési zavarokkal küszködő tanulók oktatásával-

nevelésével foglalkozó iskolák tanárai számára fogalmaztunk meg további ajánlásokat, 

mégpedig:   

• A heti operatív terveket az egyéni oktatási tervek alapján kell elkészíteni (a terv 

nem kapcsolódik sem a tantárgyi óraszámhoz, sem az összes tantárgyhoz). Az 

operatív terv lehetővé teszi az új beosztás bevitelét az e-Naplóba, ahol pedig nem 

használják az e-Naplót, a megjegyzések nyilvántartásba vételét a jelenlegi körül-

mények rendeződése után jegyezhetik be a hivatalos nyilvántartásba.    

• Az egyéni oktatási terv szerint oktatott tanulók számára a munkához szükséges 

anyagot a gyógypedagógusok/tanárok megküldik az osztályfőnöknek, aki az is-

kolai, a saját és a szülő/gyám/törvényes képviselő erőforrásainak tükrében juttatja 

el azt a tanulóknak. Javasoljuk, hogy az információs-kommunikációs technológia 

mellett találjanak más alternatív megoldásokat is, hogy minden tanuló számára 

elérhető legyen a távoktatás lehetősége. 

• Az anyagok kidolgozásához szükséges ajánlásokat a gyógypedagógusok és a ta-

nárok az Általános dizájn a tanuláshoz / Pristup s ̌koli i obrazovno okruženje II – 

Univerzalni dizajn za učenje (УДУ) című kézikönyvben találják meg: 

https://www.unicef.org/serbia/media/2886/file/Pris-

tup%20%C5%A1koli%20i%20obrazovno%20okru%C5%BE-

enje%20II%20%E2%80%93%20Univer-

zalni%20dizajn%20za%20u%C4%8Denje.pdf,  

valamint az oktatási anyag kidolgozásához az Általános dizájn elveivel összhang-

ban / Uputstvo za izradu nastavnog materijala u skladu sa principom univerzal-

nog dizajna című kézikönyvben is: 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/uputstvo_za_iz-

radu_nastavnog_materijala_univerzalni_dizajn.pdf 

Az ajánlott rádióműsorok és honlapok, amelyeket a gyógypedagógusok és tanárok az 

oktatási tartalmak kidolgozásához használhatnak, amelyekről tájékoztathatják a szü-

lőt/gyámot is, valamint utasításokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy hogyan használják 

azokat a gyerekekkel otthoni körülmények között:   

• Laguna Rádió (Radio Laguna) „Bookirano” című műsor (utazásokról szóló mű-

sor, földrajz oktatásával kapcsolatos tartalmak), a 93,7 rádión vagy online: 

https://radiolaguna.rs/shows/bookirano/. 

• Fejlesztő, oktató játékok https://gasi.rs/ucimoreci/, valamint segítség a gyermekek-

nek az új fogalmak elsajátításához, a kezdő olvasáshoz, íráshoz és számoláshoz. 
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• Tanuljunk együtt – gyermekálmok http://decijisnovi.com/.  

• Interaktív szimulációk matematikához és a természettudományokhoz PhET: 

https://phet.colorado.edu/  
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