Kincskereső Iskola, Budapest – Papp Zita fejlesztő pedagógus
Összefoglaló 2010/2011 év
2010. szeptember 20-án, a vizsgálatok befejezése után, 39 tanuló kezdte meg az INPP
G akorlatprogra ot. Ez azt jele ti, hog a . osztál
fő és eg
fős soport (3.
osztál ól fő, . osztál ól fő, . osztál ól fő végezte.
A legtöbb tanulóknál a megkésett idegre dszeri fejlődés jeleit tapasztaltuk, ami a tanulási
pro lé ák hátteré e lapuló okok között legjele tőse .
A tanév során többször látogatta meg Hollandiából, a foglalkozásokat a program
ag arországi oktatója, felelőse Zweegman-Kocsis Magda, ezen kívül segítségemre volt
Nyíregyházi Ágnes, mint szupervízor. A 2. osztályos tanító mindig jelen volt a
foglalkozásokon, és a 3. osztályos tanító, valami t az iskolavezető segítő tá ogatása is
nagyban hozzájárult, ennek a programnak a sikeres lebonyolításához.
A szülők ek kezdetektől lehetőséget adtu k, hog eteki tse ek a progra a. Ezzel a
lehetőséggel éltek is, hisze
i de ki egteki tette a foglakozásokat legalább egyszer.
Voltak szülők, akik a szupervízor ta á sára, e lettek vo va a g akorlatok a, vag is
hétvége ké t az ő vezetésükkel végezték g erekeik eg hossza -rövide időszak a a
g akorlatokat. Erre főké t a etegségek iatti kiesések, és az egyéni érési különbségek miatt
volt szükség.
Saj os év elejé a lehetőségei k korlátozottak voltak, ezért kontroll osztály szervezésére
ost e volt lehetőségü k. A progra hatéko sága azo a
ár ost tö területe
érezhető.
Elsőké t e líte é e ek kapcsán, azt a gyerekcsoportot, akinél a tanítók, betanító
szaktanárok, nem jeleztek semmilyen tanulási, vagy magatartási problémát, de az év eleji
vizsgálat során több primitív reflex még kiváltható volt náluk is. Ezek a tanulók, különösen jó
intellektusuk által, erőse ko pe zálva tudtak jó ered é eket produkál i, és valószí űleg
az idő úlásával teljesít é ük ro lott vol a. Náluk ez a G akorlatprogra eg fajta
prevenciós szerepet töltött be.
A i ég látható, hog a ta ulók jele tős részé él pozitív változások tapasztalhatóak a
ta ulási képességek teré és/vag a agatartásuk kap sá . Ezt szá os szülői visszajelzés, a
tanítók év végi beszámolója és a mérések eredménye is alátámasztja.
Látható már az is, hogy az év végi vizsgálatok szerint a tanulók kb. 10%- ál i s érhető
jele tős javulás. Úg véljük, áluk a ári szü et sorá
ég eérhet ek a g akorlatok.
Terveinkben szerepel, hogy majd az év elején, ennek a néhány tanulónak csak a mozgását,
is ét egvizsgáljuk. Nekik lehetőségük lesz ég a G akorlatprogramot egy rövid ideig
fol tat i. Ezt a szülőket evo va fogjuk végez i, és kapu k ajd hozzá új g akorlatokat.
Sikeressége a ak is köszö hető, hog segítsége re volt a Logopédiai I tézet eg ik
munkatársa és a szomszédból, a Montágh Imre Általános Iskolából egy gyógypedagógus is.
A program napi 10 perces mozgásból áll csak, de ennek megszervezése, a gyerekek átvitele,
a tornaterem biztosítása kissé megváltoztatta az iskola életét, az érintett osztályok
hag o á okra épülő apire djét. Ez ol kor ag fokú alkal azkodást várt, igé elt tőlü k,
és új kihívásokat jelentett számunkra.
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A felmérés
K . a g erekek felét kiválasztottuk az előzetes fel érésre, és sejtései k tö é-kevésbé
beigazolódtak. Az előzetes vizsgálat utatott ol a tü eteket áluk, a el ekre segítség
lehetett ez a fejlesztő ozgássorozat. Az idői kapa itásu k korlátai szu jektívvé tették a
csoport kiválasztását, nem biztos, hogy mindenkit felmértünk, akiket szükséges lett volna.
A folyamat
A foglalkozásokat az órare dhez illesztettük, íg a legalkal asa időpo t ak a re dszeres
reggeli, a i apkezdésü k előtti időpo t tű t. Íg . -7.55-ig tartottak a foglalkozások.
Voltak családok, akiknek a rendszeres korábbi érkezés nehézséget okozott, és késve érkeztek
vagy kihagyták egyszer-eg szer őket.Voltak, ahol agyerek nem akart késón érkezni.
A foglalkozások
Idő ké t é is eglátogatta a foglalkozásokat. Kolléga ő tapi tatosa felhívta a
figyelmemet egy-egy mozdulatra, jellegzetes tartásra, a el tü et értékű és a el ek az
idő eli változását é is egfig elhette .
A foglalkozások jó hangulatban zajlottak. Oldottan, de fegyelmezetten hajtották végre a
feladatokat. Néha előfordult a i de apos ruti fáradtsága, de kolléga ő apró
„hu utságokkal” hidalta át ezeket. Il e ek voltak a evezető lufis g akorlatok, vag a
„tavirózsa” idejé a papírvirág, a el vízre o sájtva ug a úg sukódott e, i t a
gyerekek ebben a feladatban.
Egyéni tapasztalatok
Először T. P.- ál tű t föl erőteljes változás. Ő ég har adik osztál elejé ag o akadozva
olvasott. Ősz vége felé eg ha gos olvasást g akorló órá ige szép ha gsúll al, fol éko a
olvasta fel a rábízott szöveget. Az írásképe nem volt szép és sokszor vétett helyesírási
hibákat. Ezen a területe e tapasztalta il e ugrásszerű változást ála.
W. S. igen eredeti, ötletes kislány. Jó képességei és nagy szorgalma ellenére sem olvasott
tökéletese és hel esírási hi ákat is ejtett. Ő is sokat fejlődött a ha gos olvasás teré és
tavasszal az iskolai helyesíró versenyen nagymesteri rangot ért el.
Decemberben kaptam egy sms-t egy anyukától. (F. A. második osztály elején került hozzánk.)
Az üze et íg szólt: „Ne tudo , hog eked, vag a )ita-tor á ak köszö hető, de A. ol a
nyugodt, kiegyensúl ozott osta á a . Köszö ö
i dkettőtök ek.” Persze A. volt ég
ugtala és izgága áskor, de iztos, hog voltak ol a g erekek és ol a időszakok,
amikor így is hatott az INPP.
P. M. nehezen, társainál lassabban tanult meg írni, olvasni. Harmadik osztályban lényegesen
sokat javult a helyesírása, saját szórakozására kezdett olvasni és hangos olvasása
gördüléke és kifejező lett.
I. Zs.-nak van osztályunkban a legtöbb tanulási nehézsége. Harmadik osztályban írásképe
re dezette é, olvashatóvá vált. Ő is sokat olvas saját szórakozására. Szívese és üg ese
szerepel ünnepi játékainkban hosszabb szövegekkel is, és verseket is szívesen tanul. Neki
ezen a területen is nagy nehézségei voltak, látványos a változás, még az iskolai
versünnepünkön is kiállt százötven gyerek elé a szavalatával.

K. P. külö leges o dhat á k talá külö ek is ta uló k. Az ő viselkedését,
teljesítményét nagyban befolyásolja pillanatnyi hangulata. Ha jókedve van, szinte szárnyakat
öveszt, ha á tja vala i. ke é e elle áll. Kolléga ő
ála érzékelt eg klasszikus
fejlődési ívet, de é e tapasztalta il et. Nálu k, a délelőtti ta ulás sorá sza ál tala ul
váltakoztak a jobb és rosszabb napok.
N. D. impulzív, indulatait, érzel eit eheze e ko troláló fiú. Nála látta , hog őt
frusztrálta a sietős reggeli efogottság, irá ítottság. Sokszor jött hozzá k i gerülte ,
ugtatgat i kellett, ielőtt elkezdtük a közös u kát.
Összegzés
A fejlődés, a változás eheze
o o követhető fol a at. Néha hiá a várjuk, fig eljük,
mégsem történik semmi, és egyszer csak, amikor nem is számítunk rá, észrevesszük, hogy
valami megváltozott. Én nem tudom mérni és bizonyítani, hogy milyen hatása volt az INPPnek, de apró jeleket érzek és hiszem, hogy a legtöbb tanulónak, aki végigcsinálta ezt az egy
éves sorozatot, hasznára vált.
Magyar Kinga, Osztálytanító
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Iskolá k fejlesztő pedagógusától hallotta erről a fejlesztési lehetőségről. Odaadta
elolvasásra Sall Goddard Bl the Refle ek, ta ulás és viselkedés í ű kö vét, el e a
ódszer lé egével egis erkedte . Felkeltette az érdeklődése et külö öse azért, mert
mozgáson keresztül fejti ki hatását. Elhatároztuk, hogy belevágunk, hiszen az osztály 1/3-a
valamilyen tanulási vagy viselkedési problémával küzd, nekik szükségük van fejlesztésre. Ez a
ódszer a egfelelőe érő g er ekek ek is hasz os lehet, ezért úgy döntöttünk, hogy az
egész osztály vegyen részt benne, ahogy kell, nap mint nap.
Tudtuk, hogy nehéz lesz a napirendbe illeszteni, nagy rendszerességet és kitartást igényel
tőlü k pedagógusoktól és a g erekektől eg ará t. Valójá a azt e láthattuk, hogy az
iskola órare djé e il e eheze illeszthető e, ert a ozgásokat a tor atere e
ugodt körül é ek között kell végez i, ezért ég a tor aórára készülő g erekek
öltözködése is zavarólag hat az el él ült ozgást végző g erekekre.
A szülőket a ta év első szülői értekezleté tájékoztattuk az INPP-ről, és ők eleeg zésüket
adták a napi fejlesztés megkezdésébe.
Mi de ekelőtt fel érték az összes ta ulót a ozgásterápia egkezdése előtt, és érés
zárta le a fejlesztést a tanév végén.
Az volt a legszerencsésebb, amikor INPP-vel indulhatott a napja a gyerekeknek 8 órakor.
Legtö ször íg törté t, de a ikor a késő i ta órák vala el ike utá , vag előtt
következett, ag o eszorultu k az idő e, és ol kor a g erekek sza adidejé ek a rovására
ment.
A délelőtti ta ulást i eg u . apkezdő rítussal kezdjük, a i o dókázást,
beszédfejlesztést, beszélgetést, éneklést, mozgást tartalmaz. Ennek a helyére lépett ebben
az évben az INPP. Ez is napkezdés volt, mely mozgást és játékos elemeket tartalmazott.
Óriási ag lehetőség volt szá u kra az, hog az osztál való a
i de ap ozoghatott.
Amikor belevágtunk, 10 perces mozgásfejlesztésre gondoltunk, ami könnyedén
eleilleszthető a délelőtt re djé e, és a leg ag o
ehézséget az okozta, hog
per et
vett igé
e, a i eheze gazdálkodható ki a délelőtt ől i de ap.

A gyermekkori reflexek felélesztése és gátlás alá helyezése nem az a nagymozgás amit
életkori sajátosságuknál fogva szeretnek a gyerekek, inkább finom és aprólékos
kimunkálású mozdulatokról van szó, ezért motiválásukra játékos mozgásokat is végeztetett
a g erekekkel a fejlesztő pedagógus, lufival, ugrókötéllel, képekkel, fotókkal. Ezek kedvet
é resztettek, vag fe tartottak a g akorlatokhoz, viszo t tö időt vett igé
e eg - egy
foglalkozás. Érdeklődést felkeltő, hu oros el evezéseket adott a fejlesztő pedagógus eg egy mozgásnak, a gyerekek így szívesen dolgoztak.
A ki sg űjtésü k éhá szor az INPP-n használt növényekre, állatokra vonarkozott, pl.:
tavirózsára, hernyókra.
A foglalkozásokon osztálytanítóként mindig részt vettem, ha szükséges volt segítve a
ozgáskorrek ió a . Fig elhette a g erekeket az első pilla attól kezdve, néhányuk
ozgás ehézsége a feladat a szá o ra eglepő, volt. Ug a ol a
eglepetés volt,
amikor egyszer sak észrevette , hog ár egszű t a pro lé a az adott g erek él.
Félév tájá a g erekek fig el e és feladattudata érezhetőe
agasa szi tre került az
osztályban. Úgy vettem észre, hogy egyre munkabíróbbak, és kevésbé fáradékonyak már.
A társas kapcsolataikban egymáshoz türelmesebben viszonyultak, érettebben oldották meg a
ko fliktusokat. É az INPP pozitív, fejlesztő hatásá ak is tudta
e a változást.
Azok a szülők, akik ek a g er eke vala il e részképesség pro lé ával, vag
beilleszkedési, viselkedési nehézséggel küzdött, fokozottabb figyelemmel kísérték az INPP-t.
Hospitáltak, fogadó órán beszélgettünk az INPP foglalkozásról. Néhányuktól pozitív
visszajelzéseket kapta a g erekek fejlődésére vo atkozóa , el et az INPP hatásá ak
tulajdonítottak. Volt ol a szülő, aki haso ló ehézségekkel küszködő szülőtárs ak ajá lotta,
és tudakolta, hogy hol járhat INPP-re a gyereke.
Összegezve tapasztalataimat, az iskolát nagy kihívás elé állítja, ha egy egész osztály részesül
INPP fejlesztésben. A gyerekekre érezhetőe – és ilvá
érhetőe is – fejlesztőe hat.
A ozgásterápiát szí esítő ele ekkel kell élvezhető é te i, ahog ez esetü k e törté t.
Osztálytanító

