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Eszközkölcsönző kialakítása, működtetése  
 

Kölcsönözhető eszközök köre: 

 korrektív, kompenzáló speciális eszközök 

 hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök 

 speciális fejlesztő eszközök 

 speciális taneszközök     

 speciális digitális és IKT eszközök 

     

Az eszközök használatához útmutatók állnak rendel-

kezésre. A kölcsönzéshez kapcsolódóan tanácsadást 

tartunk erre felkészített szakemberek vezetésével. 



A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, 

Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diák-

otthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény feladata a sajátos nevelési igényű gyerekek, 

tanulók gyógypedagógiai fejlesztése az alábbi  terüle-

teken: 

 értelmi sérülés 

 mozgássérülés 

 látássérülés 

 hallássérülés 

 beszédfogyatékosság 

 autizmus 

 egyéb pszichés rendellenességek 

 

Célunk: 

 megújítani iskolánk gyógypedagógusainak 

szakmai tudását 

 gazdagítani szolgáltatásaink körét 

 felkészíteni a fogadó többségi intézmények kö-

zösségeit az együttnevelésre  

 fejleszteni a civil társadalom elfogadó, befoga-

dó attitűdjét 

 minőségi fejlődést elérni a gyógypedagógiai 

nevelés-oktatás terén 

 

Ennek érdekében az utazó gyógypedagógusi szolgálat 

keretében ellátott integrált nevelésben-oktatásban 

részt vevő gyermekek, tanulók, szüleik és pedagógu-

saik számára egyéni szolgáltatásokat biztosítunk (pl.: 

tájékoztatók, konzultációk, javaslatok a módszerek 

kiválasztásában, segítségnyújtás a speciális eszközök 

kiválasztásában, használatában stb.), melyek hozzá-

járulnak a befogadó környezet kialakításához, a sike-

res, eredményes integrációhoz. 

 

A megvalósított pályázat eredményei 

 
 

 az iskolavezetés tagjai felkészültek a szolgáltatá-

sok fejlesztésének megszervezésére 

 a városban működő bölcsődék, óvodák, általá-

nos iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gim-

názium munkatársai, valamint iskolánk tantestü-

letének tagjai közül 55 fő együttnevelésre törté-

nő felkészítését valósítottuk meg 

 tantestületünkből 20 főt felkészítettünk az utazó 

gyógypedagógusi feladatokra 

 a szolgáltatásokról tájékoztatót készítettünk 

 protokollok kidolgozásával hozzájárulunk szolgál-

tatásaink bővítéséhez, annak minőségi javulásá-

hoz  

 bővítettük fejlesztőeszköz-, speciális eszköz-, 

taneszköz parkunkat 

 eszközkölcsönzőt alakítottunk ki, működtetünk  

A Mosonmagyaróvári Éltes EGYMI  a 

Mosonmagyaróváron és a kistérség 22 településén 

élő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

oktatását, nevelését látja el. 

 

Az intézményt Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata 1948-ban alapította, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként 2005 

óta működik. 

Iskolánkban valamennyi fogyatékossági típus 

fejlesztésére szakosodott gyógypedagógus elérhető, 

közöttük a szakmai együttműködés biztosított. 

 

A 2014.01.01. - 2015.08.31. között megvalósult 

TÁMOP 3.6.1/2 -2011/0005 „Együtt az 

együttnevelésért” című pályázat  támogatása 

lehetővé  tette számunkra, hogy új szolgáltatásokkal 

bővítsük tevékenységi körünket,  minőségi fejlődést 

érjünk el a gyógypedagógiai nevelés–oktatás terén 

városunkban, kistérségünkben. 

 

„Együtt az együttnevelésért” 


