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„ Arra taníts, hogy önálló lehessek…” 

Beiskolázási kiadvány 

 

Dr. Török Béla EGYMI 

1142 Budapest, Szőnyi út 26/b. intézményegység 

 



Dr. Török Béla EGYMI                                                                                      1142 Budapest, Szőnyi út 26/b. 
 

 
2 

Intézményünk bemutatása 

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Budapest XIV. kerületében található 

országos beiskolázású, többcélú gyógypedagógiai nevelési–oktatási intézmény.  

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Közép – Pesti Tankerületi Központja.  

Az intézmény címe, székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak utca 101.  

Telephelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 26/b.  

Telephelye: 1144 Budapest, Újváros park 1.  

Az intézmény típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani 

intézmény. 

 

A Szőnyi úti telephelyen a tanulásban és értelmileg akadályozott hallássérült óvodás és 

általános iskolás gyermekek nevelése-oktatása és kollégiumi ellátása mellett súlyos 

halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai foglalkoztatása valósul meg. 

Óvodai tagozatunkon 3-7 éves hallássérült gyermekekkel foglalkozunk. Célunk a megkésett 

beszédfejlődés megindítása, a nyelvi kommunikáció fejlesztése és az értelmi és szociális 

fejlődésben tapasztalt elmaradások csökkentése, illetve a kölcsönös kommunikáció fejlesztése 

az alternatív kommunikáció eszközeit is felhasználva. 

 Az általános iskolai alsó tagozaton tovább folytatjuk a komplex anyanyelvi-, képesség - és 

személyiségfejlesztést, amivel megalapozzuk a felsőbb osztályfokokon megjelenő ismeretek 

minél mélyebb feldolgozását.  

A 2013/2014. tanévtől megkezdtük az értelmileg akadályozott hallássérült gyermekek külön 

tagozaton folyó oktatását-nevelését, ahol kiemelt területként kezeljük a kommunikációs 

készség fejlesztését, az önállóságra nevelést és a munkavégzésre való felkészítést.  

A fejlesztő nevelést-oktatást végző csoportban az értelmi, motoros, kommunikációs és az 

önkiszolgálás területén tapasztalható lemaradás enyhítésére fókuszálunk. Csoportos és egyéni 

fejlesztő foglakozásokon, heti 20 órában igyekszünk felfedeztetni tanulóinkkal a világot.  

Az iskolában folyó szakmai munka alapja az élménypedagógia; a világ megismerése, lehetőség 

szerint minél több valós tapasztalattal, tevékenységgel. Ennek érdekében a 2017/18-as 
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tanévben a gyerekek több, mint 40 olyan programon vehettek részt, melyek nem a 

hagyományos tanórai keretben nyújtottak új ismereteket. A programok egy része házon belül 

külön szervezéssel valósult meg, míg számos alkalommal valós terepen, iskolán kívül 

szerezhettek a gyerekek tapasztalatokat, próbálhattak ki különböző tevékenységeket. 

Valamennyi ilyen alkalom, és az iskolában folyó gyógypedagógiai munka legfőbb célja olyan 

alapvető gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, mely a pályaorientációt segíti, megalapozza egy 

reális jövőkép kialakítását, ezáltal a társadalmi integráció elérhető legmagasabb szintjéhez 

segítve tanulóinkat. Oktatásunk illetve a hétköznapi tevékenységek során a nevelőtestület 

tagjai totális kommunikációt alkalmaznak, a verbális kommunikációt szorosan megtámogatva 

jelnyelvvel és képi kommunikációval. 

 

Házon belül biztosítunk kutyaterápiás foglalkozást gyermekeinknek, mely többek között a 

mozgásfejlesztést és a kommunikáció megindítását is nagyban elősegíti. 

Szintén több évre tekint vissza kapcsolatunk az Árkád Kölyökpark Játszóházzal, melyet 

rendszeresen térítésmentesen felkereshetnek tanulócsoportjaink.   

Évek óta heti rendszerességgel vesznek részt gyermekeink úszásoktatáson.  

Gyógytestnevelést szervezünk a mozgás fejlesztésére, a mozgásrehabilitáció elérésére.  

Megfelelő végzettséggel rendelkező gyógypedagógus kolléga irányításával alapozó terápián is 

részt vehetnek tanulóink.  

Gyengénlátó gyermekeink fejlesztését utazótanár segítségével végezzük már harmadik éve. 

2019/2020-as tanévre tervezett csoportok 

 halmozottan sérült hallássérült gyermekek vegyes korosztályú óvodai csoportja 

 tanulásban akadályozott hallássérült gyermekek csoportjai 1-től 8. osztályig 

létszámtól függő bontásban 

 értelmileg akadályozott hallássérült gyermekek csoportjai 1-től 8. osztályig létszámtól 

függő bontásban 

 súlyos halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai csoportja 
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 kollégiumi csoportok a tankötelezettségüket hetes bentlakással teljesítő tanulásban és 

értelmileg akadályozott hallássérült gyermekek számára 

Beiskolázási program 

Iskolai fejlesztő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk  a komplex kommunikációs 

fejlesztésre, jelnyelvvel és alternatív kommunikációs eszközökkel megsegítve. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a munkára való felkészítésre, kihasználva az iskolánk adta belső és külső 

környezeti lehetőségeket. Fontosnak tartjuk  a testi- és egészségnevelést, törekszünk 

tanulóinknál az önkiszolgálás lehető legmagasabb szintjének elérésére. A projektmunka és az 

élménypedagógia tapasztalatainak hasznosításával igyekszünk a társadalmi integrációt 

megalapozni. 

Tanulóink továbbtanulásának elősegítésében fontosnak tartjuk az egyéni lehetőségek 

feltárását (tanuló személyisége, családi környezet), de következetesek szeretnénk maradni a 

reális valóság szem előtt tartásában is.  

Számos tanulónk intézményünk Újvárosparki tagozatán folytatja tanulmányait a 8. évfolyam 

befejése után, ezen kívül keressük a kapcsolatot olyan budapesti iskolákkal, akik esetleg 

fogadói lehetnek végzett gyermekeinknek.  

A szülők számára 2019. januárjától szülősegítő programot indítunk, melynek keretében külső 

szakemberek bevonásával nyújtunk lehetőséget a sérült gyermekek felnőtté válásával 

kapcsolatos jogi és gyakorlati kérdések megvitatására. 

Pedagógusaink részt vesznek egy kutatási programban, amely az SNI-s tanulók 

pályaorientációjának segítésével foglalkozik. Az ott szerzett tapasztalatokat beépítjük 

gyakorlati tevékenységünkbe. 

Köszönöm a figyelmet.                                                                           Megyeriné Szamosi Ildikó 

                                                                                                                    intézményegység vezető 

Elérhetőségeink: 

 1142 Budapest, Szőnyi út 26/b 

 szonyiisk@nagyothallo.axelero.net , meszildi168@gmail.com 

 061 422 0195 , 0630 691 4167 

mailto:meszildi168@gmail.com
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Képek az iskola életéből 

 

SZŐNYI ÚT

 

 

 

ISKOLAI ÉLET 
A SZŐNYI ÚTON
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ISKOLÁN KÍVÜLI 
PROGRAMOK

 

 

 

TÁBOROK, ERDEI ISKOLA
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KERTÉSZET PROJEKT

 

 

 

ADVENTI VÁSÁR

 



Dr. Török Béla EGYMI                                                                                      1142 Budapest, Szőnyi út 26/b. 
 

 
8 

 

 

ÉVZÁRÓ CSALÁDI NAP

 

 

 

„Én  azt gondolom, hogy a  gyógypedagógia egyik  legfontosabb  feladata  

megtanítani őket arra, amire csak lehet, hogy lehetőségük szerint boldogan 
éljenek, a létezésüknek örüljenek.”

Apostol Éva

 


