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Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy 

fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek a további tanulásra és a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre.  

 

Ez a mi iskolánk. 

 

Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, 

mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a 

környezettel. 

                                                               

Ez a mi iskolánk. 

 

Van egy hely, ahol partnerközpontú a nevelés, és a pedagógusok hisznek a 

nevelés csodájában. 

 

Ez a mi iskolánk. 

 

 

A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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1. Általános rendelkezések 

1.1 Bevezető iskolánkról 

  

Időről időre reformokat élünk át az iskolarendszerben, mind az oktatás tartalmában és 

a vezetésben, mind a pedagógiai módszerek terén. Bármilyen indíttatásúak is a reformok, a 

kor megkövetelte, az aktuális politika meghatározta, vagy a kettő összehangolt értékeiből és 

ideológiájából fakadtak, mert az iskola alapfunkciója mindig ugyanaz marad: a szilárd 

általános műveltséget megalapozó képességfejlesztés, melyre stabil tudás építhető. 

 

 Iskolánk, Nádudvar város egyetlen általános iskolája. Az iskola több százados 

története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet 

fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismerésére, a haza iránti 

szeretet felébresztésére, a különböző világnézetű emberek cselekvő együttélésének 

gyakoroltatására. 

 Iskolánk fenntartója működtetője a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. A fenntartónk által 

kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános 

műveltségének megalapozása. A feladat megvalósításának érdekében intézményünkben 

nyolc évfolyamos általános iskola működik. Törekszünk a minőségre, ez természetes is, 

hiszen minden intézménynek mást jelent ez a fogalom, ugyanis a minőség mindig helyi 

értelmezésű.  

Az oktatásirányítás mindezekhez csak a keretet adja, a tartalmi munka az iskola 

falai között folyik, s hogy milyen szinten valósul meg, azt elsősorban a pedagógus 

szakmaisága, hivatásszeretete, embersége dönti el. 

A biztos jövő építésére a túlélés attól függ, hogy milyen mértékben vagyunk képesek 

megteremteni, megelőzni helyi, tankerületi és megyei szinten az oktatás minőségét és 

helytállóságát.  

A törvényi kötelezettségekből adódóan az érvényes pedagógiai programunkat 

átdolgoztuk, s a nevelési programokba beépítettük az új NAT követelményeket, a 

kompetenciaalapú oktatás már meglévő tapasztalatait. A település szociális hátteréből adódó 

pedagógiai irányelveket, integrálást, integrációs felkészülést beépítettük. Így próbáljuk 

segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, 

ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek 

fejlesztését is. 



 
8 

Fontosnak tartottuk figyelembe venni partnereink – a szülők, a gyermekek és a fenntartó 

elvárásait: a partnerek visszajelzését, eddigi tevékenységünkkel kapcsolatban, valamint az 

intézmény adottságait, hagyományait. 

Továbbra is kiemelt feladatunk maradt a gyermekért érzett felelősségünk 

pedagógusaink hivatástudata, készség az innovációra, önképzésre, továbbképzésre. 

Valljuk, hogy nehéz környezeti és egyéb közoktatási feltételek között is lehet 

humánus, egyben az adott feltételekhez alkalmazkodó jó iskolát csinálni. A továbbiakban 

olvasható programunk az egész tantestület gondolkodását tükrözi. A társadalom, a 

pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben 

boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak 

az iskola falai, épületei, de nem változott a bennünk munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő nádudvari polgároknak! 

Mottónk Kahil Gibran libanoni költő szavaival ajánlom pedagógiai programunkat: 

 

„A valóban bölcs tanító nem arra ösztönöz, hogy az ő bölcsességének házába lépj, 

hanem elvezet saját tudásod birodalmának kapujához.” 

 

 

 

Nádudvar, 2020. május 28. 

 

 

          Boros Lajosné 

                  intézményvezető 
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1.2 Az intézmény bemutatása 
 

1.2.1. A Kövy Sándor Általános Iskola rövid története 

 

Iskolánk múltjának bemutatását 1948-tól kezdem, ugyanis ebben az évben 

kerültek a felekezeti iskolák állami tulajdonba. Ez azt jelentette, hogy az iskola 

fenntartója az állam lett. 

1948. szeptember 1-jétől a község iskolarendszere módosult. A fiú és 

leányiskolából 1. számú Általános Iskola és 2. számú Általános Iskola lett. Területileg 

Nádudvart kettészelő Vörös Hadsereg útja bontotta beiskolázási körzetekre a falut. 

Ettől kezdve mindkét iskolába jártak fiúk és lányok. 

A településen működő iskolákkal párhuzamosan jó ideig tanyasi iskolákban is 

folyt tanítás. Mihályhalmán 1948-tól 1975-ig oktattak úgy, hogy 1971-től csak egy 

összevont alsós osztályban, mert a felső tagozatosok bejártak a faluba. Németszigeten 

1948-tól 1950-ig, a Világos tanyán 1955-től 1967-ig működött iskola.  

Nádudvaron közösségfejlesztési alapból 1956-ban építették fel a 2 tantermes 

simkókerti épületet, 1961-ben a szintén 2 tantermes Seregélyes kerti iskolát. A 

simkókerti épület 1991-ben, a Seregélyes kertit 1992-ben zárták be létszámcsökkentés 

miatt. 

1962/63-ban létesült állami beruházásból a 8 tantermes emeletes iskola. Ez lett 

a 2. számú Általános Iskola főépülete. 

1976 decemberében a nádudvari Nagyközségi Tanács határozatot hozott az   

1. számú és a 2. számú iskolák összevonására, átszervezésére. Az összevonás 1977. 

szeptember 1-jén megtörtént. A tanulócsoportokat 8 különböző helyen tudták 

elhelyezni. A gyerekeknek, nevelőknek vándorolniuk kellett. Kevés volt a tanterem, 

tornaterem, nem volt egy helyiség az ünnepségek, értekezletek megtartására. 

Ebből a tarthatatlan helyzetből kiutat az 1989-es esztendő jelentette. Ekkor került 

átadásra a Kövy Sándor Általános Iskola tornacsarnoka, amely nagyban hozzájárult 

városunk tömeg és minőségi sportjának fejlődéséhez.  

1991-ben került átadásra iskolánk 12 tantermes új szárnya. Ezzel megszűnt a 

vándorlás. 1996. június 6-án intézményünk felvette a nádudvari születésű híres 

jogtudós, Kövy Sándor nevét, aki 36 évig tanított Sárospatakon magyar jogot. Híres 

tanítványai között szerepel Kossuth Lajos is. Iskolánk méltó névre talált. A további 

fejlesztések eredményeként 2000-ben átadták a felújított és korszerűsített Tolbuhin úti 

iskolai egységet, 2002-ben pedig a „Boldizsár” iskolát. 2008. február 28-án megtörtént 
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az emeletes iskola emeletráépítése, mellyel 6 szakterem és 8 tanterem került a tanulók 

birtokába. Az intézmény életében jelentős „ mérföldkő változások ” következtek be : 

 2009-ben a már akkor jól működő helyi Pedagógiai Szakszolgálati tevékenység 

továbbfejlesztése történt meg, a kistérség decentrumának hálózati kiépítése, amely 

Nádudvar –Földes –Nagyrábé - Bihardancsháza- Bihartorda területén történt.  

Így az intézmény elnevezése is változott, Kövy Sándor Általános Iskola és 

Pedagógiai Szakszolgálat lettünk. 

 2011- ben a fenntartó döntése értelmében az akkori művészeti iskolát az 

iskolánkba integrálták, így lettünk Kövy Sándor Általános Iskola, 

Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat. Nádudvaron 

intézményes zeneoktatásról 1963 óta beszélhetünk. 1963-1983 között a 

püspökladányi Állami Zeneiskola fiókiskolájaként működött. 1983-ban új épületet 

kapott és önálló intézményként folyt a zeneoktatás 1999–ig. 1999–ben 

Önkormányzati határozat alapján az iskola az Ady Endre Általános Művelődési 

Központba integrálódott tagintézményként, és helyileg is az ÁMK- ba költözött. 

 Újabb változás történik az intézmény életében 2013. január 1-vel az általános 

iskola fenntartója a KLIK lett, a működtető az intézmény esetében az 

önkormányzat maradt. Így az általános iskola szerves részét képezi Nádudvar 

Város Önkormányzatának, mind szervezetileg, mind finanszírozás szempontjából. 

Az oktatásirányítás a KLIK-hez tartozik, de az iskolai élet a tanulók szociális 

hátterének biztosítása az önkormányzat feladata: a tanulóbarát környezetének, az 

intézményi étkeztetésnek biztosítása, a mindennapi munka feltételeinek 

garantálása. A feladatok ellátására az önkormányzatnak 80 MFt-os önkormányzati 

támogatást kell biztosítani. Úgy gondolom, példaértékű, ahogyan a 

képviselőtestület támogatja a köznevelést. A KLIK Hajdúszoboszlói Tankerülete 

és az önkormányzat jó kapcsolata garancia volt arra, hogy az oktatás zavartalanul 

folyjék az intézmény falain belül. 

 2013. szeptember 1-től, a Pedagógiai Szakszolgálat a debreceni Tankerülethez 

került, ami fájó, az addigra kialakított szakemberek, amelyet az intézmény 

kialakított, mind átadásra kerültek, így maradt az intézmény fejlesztőpedagógus, 

logopédus és iskolapszichológus nélkül. Természetesen az iskola névhasználatában 

is változás történik: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

lettünk. 
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 2016. július 26-val az iskola a Püspökladányi Tankerülethez került, 2017. január 1-

től az intézmény fenntartója és működtetője a Berettyóújfalui Tankerület lett. 

 2018. augusztus 1-től a törvényi változások értelmében az intézménynevében 

névváltozás történt. Az intézmény neve: Kövy Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola. 

 

1.2.2.  Az iskola nevelőmunkájának története 

 

  Tudjuk, hogy a jövő nemzedékéért érzett felelősségvállalás körültekintő, megfontolt 

döntéshozatalt kíván az oktatás-nevelésben résztvevők mindegyikétől: a fenntartótól, a 

szakma képviselőitől és az iskolahasználóktól egyaránt.  

Az iskola, a pedagógus, mint személyiség formáló emberi sorsokról dönt. Ennek 

lelkiismereti terheit hordozza a Kövy Sándor Általános Iskola és AMI tantestülete is. Ennek 

tudatában formáljuk, alakítjuk, iskolánk módszertani kultúráját, iskolánk pedagógiai 

rendszerét. Az előttünk álló idő épp úgy nehéz lesz, mint az elmúlt néhány esztendő, hisz 

gyermek és emberközpontú törekvéseinket az iskolán kívüli világ nem mindig fogadja 

megértéssel. Nehéz megérteni közös munkánk eredményességét valamint létfeltételeinket is 

veszélyeztető anyagi gondokat. Nehéz megalkudni az ifjúság jövőjét fenyegető szakmai 

hibákkal. Ezeket a problémákat akarjuk ellensúlyozni pedagógiai, és nevelési programunkban, 

amikor egymás megbecsülését, elfogadását, szeretetét és a tudás fontosságát tűztük ki nevelési 

feladatainkban. 

  A tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak és a törvényes képviseleti szerveinek, az 

önkormányzatnak közös érdeke, hogy az iskola megfelelő feltételek közt, eredményesen 

működjön. A gyermek iránt érzett önkormányzati felelősség, a tudást átadó pedagógusi hit és 

a szülők támogató közreműködése garanciája a Kövy Sándor Általános Iskola és AMI által 

összeállított pedagógiai, nevelési program megvalósításának. Hiszem, hogy a mutatkozó 

nehézségek ellenére a pedagógusok alkotó munkássága, az eddig szerzett tapasztalatok 

hasznosításával és szakmai hozzáértésével, a Fenntartó maximális támogatása mellett a Kövy 

Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja, nevelési terve, 

és helyi tanterve megvalósítható. 

Tantestületünk mindig élen járt a személyes példamutatásban, ennek 

eredményeképpen 2001-ben „PRO URBE” díjjal ismerték el tantestületünk pedagógiai 

munkáját. 
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A névadó kapcsán javaslatunkra hozta létre a Városi Önkormányzat kiemelkedő 

munkát végző közalkalmazottnak és köztisztviselőnek adományozható Kövy Sándor díjat.   

Kiemelkedő munkájuk elismeréseként iskolánkból sok pedagógusunk részesült már 

ebből az elismerésből. 

 

1.2.3. A jövő 

  

A pedagógiai program elkészítésével ismét átgondoltuk a jövőnket meghatározó 

pedagógiai alapelveket. Intézményünk jövője rajtunk múlik. A kollégák tenni akarását, 

kitartását, szakmai felkészültségét, a gyermekek iránti szeretetét, az új iránti fogékonyságát 

ismerve elmondhatom, hogy van jövőnk. 

A múlton változtatni nem tudunk, a jelent éljük, és a jövőt építjük. 

A partnerközpontú működés, az igényekkel és a saját teljesítményükkel való folyamatos 

szembesülés záloga a mindenkori megújulásnak. Új célt, új feladatot ebben a folyamatosan 

változó világban innovatív tantestülettel és szemlélettel lehet meg



 
13 

1.3 A pedagógiai program célja, feladata 

 

A Pedagógiai Program a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelő-oktató munkájának működését és hosszú távú tervezését segítő kötelező 

alapdokumentum, mely hatályos jogszabályokra épül. Stratégiai dokumentum, amely az 

iskola szellemiségét és az értékei megvalósítását szolgálja. Az iskola Pedagógia Programja 

tartalmazza az intézmény oktató-nevelő munkájának keretszerkezetét, illetve azokat a 

normákat és előírásokat, amelyeknek megtartása, érvényre juttatása, a lehetőségek szerinti 

legkedvezőbb feltételeket biztosítja iskolánk sikeres oktató-nevelő munkájának elvégzéséhez. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 7. § (1) Az iskola pedagógiai 

programja meghatározza az iskola nevelési programját, az iskola helyi tantervét, 

szakmai struktúráját. 

 

1.3.1 A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elsődleges céljai:  

 A Pedagógiai Programba foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az iskola 

törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, átfogja 

az iskola minden területét.  

 A korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag 

elsajátíttatása a tanulókkal az irányadó dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi 

tanterv alapján. 

 A tanítás során arra törekszünk, hogy a tanulók részére nyújtott tájékoztatás ismeret-

közlés tárgyilagos és többoldalú legyen. 

 Személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások az egyes tanulók, tanulócsoportok képességei, érdeklődése alapján 

történjenek. 

 Valamely területen kiemelkedően tehetséges tanulók kibontakozásának segítése. 

 Az alkalmazásképes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése 

a tanulókkal. 

 Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás fejlesztése. 

 Felkészítés a magasabb iskolafokokon történő helytállásra (felső tagozat, gimnázium, 

felsőoktatás). 

 A reális önismereti szint kialakítása, toleranciára nevelés, a vitakészség fejlesztése. 
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 A tanítási időn kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős programok 

segítségével az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény felkeltése. 

 Egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés. 

 A beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve szociálisan hátrányos 

helyzetű, tanulók segítése, támogatásuk; szükség esetén a szakember által történő 

segítésük, gyógyításuk megszervezése. 

1.3.2 Feladatunk:  

A Pedagógiai Program legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak, előírásoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény:  

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 

 céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal összhangban, 

 oktató- nevelő munkájának maradéktalan és törvényes ellátását, 

 belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók művelődéséhez 

való jogára valamint a pedagógus alkotói szabadságára épül. 

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja: 

 hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és 

rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között, 

 kiemelt figyelmet fordítunk az iskola, mint szervezet erőforrásainak feltárására,1 

 hogy partnereinek véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük oktató- 

nevelő munkákat, 

 hogy intézményünk a tanulók igényeinek kíván megfelelni, s érdekeiket szolgálni, 

 hogy a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljünk a folyamatosan 

változó kihívásoknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. 

Ehhez elengedhetetlennek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, 

egymás kölcsönös tisztelete mellett érthetjük el céljainkat. 

További feladataink: 

 Folyamatosan fenntartani a magas színvonalú munka személyi feltételeit. 

 Elemezzük feladatellátási helyünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit 

az iskola, mint szervezet működésének szempontjából.2 

                                                 
1 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
2 ua. 
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 Az iskola helyzetfeltárása során kiemelt figyelmet fordítunk az emberi és tárgyi 

erőforrások feltérképezésére, reflektálva a külső és belső  környezet sajátosságaira. 

Például SWOT-analízist és HR térképet készítünk.3 

 A továbbképzési tervet a 2018-2023 év közötti intervallum tartalmazza. Ennek 

konkrét megjelenése a mindenkori éves beiskolázási tervben kerül frissítésre és 

rögzítésre.4 

 Arra törekszünk, hogy adminisztratív munkánk, tanügyi dokumentumaink hiánytalan 

rendezettségükkel és precizitásukkal jól szolgálják a tartalmi munkát. 

 A pedagógustestület önmagára nézve kötelezően betartandó követelménynek tekinti a 

személyes példaadást: 

 az önmagával szembeni szakmai igényesség terén; 

 a munkafegyelem terén; 

 az etikus magatartás terén; 

 az egymás közötti, illetve a gyerekekkel, a szülőkkel, más iskolák minket 

látogató pedagógusaival való kapcsolatában (türelemre, megértésre törekvés, 

tisztelet, segítőkészség, kölcsönös bizalom, felelősségvállalás). 

 Tiszteljük és ápoljuk az intézmény hagyományait. 

 Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályájuk elején és végén lévő 

pedagógus társainkat. 

 A fenntartóval, és intézményeivel korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk. 

 Vallási és világnézeti kérdésekben semleges álláspontot képviselünk a történelmi 

egyházakkal, az alapítványainkkal és a tudományos kulturális feladatokat ellátó civil 

szervezetekkel, intézményekkel korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk. Helyet 

biztosítunk a tanórákon kívüli vallásoktatásnak.  

 Arra törekszünk, hogy az épület és légköre megfeleljen a kiegyensúlyozott, nyugodt, 

színvonalas munka környezeti követelményeinek. 

 2013 óta Kiválóan akkreditált tehetségpont vagyunk, melyet a Szolnoki Főiskola, 

mint Regionális Tehetségpont és a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő 

Alapítvánnyal való kapcsolatunk előzött meg. Iskolánk már több szakmai fórumot 

rendezett és szervezett tehetséggondozás területén. 

 

                                                 
3 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 

 
4 u.a 
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1.4. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok, 

dokumentumok  

 

Az iskola Pedagógiai Programja az alábbi jogszabályokra épül: 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX. törvény, 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XIII. törvény, 

 A munkatörvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, 

 229 /2012. (VIII.28.) Korm. rendelet az  Knv. végrehajtásáról, 

 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról, 235/2016 (VII.29) Korm. rendelet, 

 134/2016(VI.10) Korm. rendelet Az oktatási központ (Klebelsberg Központ) és a 

tankerületi központok [Nkt. 61. § (6), 83. § (2b), hatályos: 2017.01.01-től;  

 A fenntartói és működtetői feladatok összevonása az állami fenntartónál [Nkt. 74. § 

(4), hatályos: 2017.01. 01-től]  

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet, 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3) NM rendelet, 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet, 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről. Módosítja: 175/2015. (VII. 7.) Korm. r. hatályos: 2015. 07. 08.  
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1. 5. A Pedagógiai Program elfogadásának szabályai, hatályba 

lépése 

A Pedagógiai Program tervezetét az iskola igazgatója készíti el, melyet előreterjeszt 

véleményezésre a nevelőtestület elé. A nevelőtestület javaslatainak figyelembe vételével az 

iskola igazgatója elkészíti a Pedagógiai Program végleges tervezetét. 

Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége, az intézményi tanács, az 

iskolaszék, majd a Pedagógiai Programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, és végül az 

iskola igazgatója hagyja jóvá. 

Ha a nevelőtestület nem fogadja el a Pedagógiai Programot, köteles véleményét 

eljuttatni az igazgatóhoz 15 napon belül, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. A határidő 

elmulasztása esetén az egyetértést megadottnak kell tekinteni, a határidő lejárta után az 

igazgató jóváhagyja a Pedagógiai Programot. 

A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától 

kell bevezetni felmenő rendszerben. 

 

1.6 Módosítása történhet: 

  Törvényi előírás következtében, 

  Fenntartói rendelet következtében, 

  Intézményi belső kezdeményezésre, 

A módosítás körülményei: 

 A pedagógiai program módosítását a fenntartóval való egyeztetést követően a 

nevelőtestületnek el kell fogadnia. 

 Évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával. 

 

1.7  A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

A Pedagógiai Programot a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, 

melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. 

A Pedagógiai Programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: 

 titkárság, 

 tanári szoba, 

 könyvtár, 

 irattár, 
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 iskolai honlap. 

A Pedagógiai Programból egy- egy példányt kapnak: 

 fenntartó, 

 az intézmény vezetőségének tagjai, 

 a diákönkormányzat képviselője, 

 a szülői szervezet képviselője, 

 iskolaszék tagjai. 

A Pedagógiai Program digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola 

honlapján megtekinthető, letölthető. 

A Pedagógiai Program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden 

tanév elején ismertetni kell 

 az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 

 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 

A Pedagógiai Programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyetteseitől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető 

az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
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2. Nevelési program 
 

                        "Jó szóval oktasd, játszani is   

                                                                                                                             engedd”   
                                                  (József Attila) 

 

2. 1. Pedagógiai alapelveink 

 
- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása- 

 

Az iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, 

barátságos, elfogadó iskolai légkörű, együtt munkálkodásra, kooperációra, tanár, 

tanuló és szülő között.5 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók 

korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a 

legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

      Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

                                                 
5 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola, oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk 

érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, erkölcsös, 

 fegyelmezett, művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 
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 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 
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 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 

itt felsorolt személyiségjegyekkel. 

 

5. NAT kulcskompetencia személyiség harmonikus fejlesztése érdekében a következő 

területeken, mint alapelvek kerülnek beépülésre oktató-nevelő munkánk során: 

 Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az 

élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességek, 

készségeket és kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – 

logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, 

valamint az infokommunikációs technológiákat; 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és 

társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az 

emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret); 

 A nevelési-oktatási folyamatokban következetes az életkori sajátosságoknak 

megfelelő követelményeket támasztunk. 

 A kulcskompetenciák kilenc területe 

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós 

egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és 

fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A 

kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A 

későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a 

kompetenciák képezik. 

A meghatározás hangsúlyozza, hogy a kulcskompetenciák transzferábilisak, azaz egyik 

helyzetről a másikra átvihetők, ezáltal számos szituációban és kontextusban alkalmazhatók. 

Emellett többfunkciósak, ami azt jelenti, hogy különféle célok elérésére, különböző 

problémák és feladatok megoldására használhatók. A kulcskompetenciák az élet során 

nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a későbbi tanulás előfeltétele. 
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a.) Anyanyelvi kommunikáció 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-

központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek 

teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Az irodalom tanításával a különféle kommunikációs helyzetekben, szóban 

és írásban fejleszteni kell a kommunikációs készséget. 

 Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs kialakítása. 

 

b.)  Idegen nyelvi kommunikáció 

 Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 Ismerjék meg az egyes nyelvek közvetítése által más népek társadalmi-

kulturális hátterét, környezetét. Erre kiválóan alkalmasak a határon kívüli 

kapcsolattartások. 

 A tanulóban ébredjen fel a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. 

 

c. )   Matematikai kompetencia  

 Törekedni kell arra, hogy tanulóinkat a mindennapi problémák 

megoldására neveljük. 

 Közvetíteni és értékelni tudjon az érvek láncolatán keresztül, tudja a dolgok 

logikus okát és érvényességét. 

 Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes a tapasztalatok megfogalmazására. 

 Tudja elvégezni az egyszerű méréseket, legyen képes az eredmények 

lejegyzésére. 

 

d.) Természettudományos és technikai kompetencia  

 Pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó 

figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai 

és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk; 

 A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és 

attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük; 
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 A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, 

és tudatosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek 

környezetük megóvására. 

 Fel kell készíteni a tanuló ifjúságot arra, hogy a tudományos ismereteiket a 

gyakorlatban tudják értelmezni. 

 Ismerjék meg a közvetlen környezetünk védelmének fontosságát és 

törekedjenek a helyes magatartás minták követésére. 

 

e.) Digitális kompetencia 

 Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az 

informatikai forradalommal; 

 Meg kell tanítani a számítógépes alkalmazásokat, kezelés módját. 

 Meg kell ismerniük az Internet által kínált lehetőségeket, és az elektronikus 

média útján történő kommunikációt. 

       g.) Személyközi és állampolgári kompetencia 

 A nevelő – oktató munkánkban a demokratizmus, a humanizmus, az egyén 

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető 

közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) 

együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, 

etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia 

értékei hatják át a tanítási – tanulási folyamatokat. Fontosnak tartjuk, hogy 

tanulóink megismerjék a régi nagy Magyarország népének értékeit, 

kultúráját, hagyományőrzését. Biztosítjuk a hetedikes tanulók számára a 

Határtalanul programban való részvételt. 

 A kommunikációs – és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi 

és személyes világukban való eligazodás képességét. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés 

érzést, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. 

 Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja 

egymás emberi méltóságát. Fogadja el a közösségben való norma alapú 

viselkedés szabályait. 

 Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya – építés és 

egészséges életmód készségét. 
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                              h.) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához; 

 A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai 

légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, 

tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

 A képesség – kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a 

közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális 

hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, 

tehetségének kibontakoztatásához, tanulási továbbtanulási esélyének 

növeléséhez; 

 Az iskolában olyan képességeket kell megismertetni a tanulókat, - mint 

tervezés-szervezés, irányítás, kockázatfelmérés. Egyéni és 

csoportmunkában történő munkavégzés szabályaival. 

 Értse meg, hogy felelős a vállalt feladatok teljesítéséért. 

 

i.) Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a 

különböző kultúrák iránti nyitottságra; 

 Alkotó pedagógiai környezetet teremtünk. Az eredményes munka 

érdekében a diákokkal előre meg kell ismertetni a műalkotások elemzését, 

saját nézőpontjuk összevetését mások véleményével. 

 Legyenek képesek élmények szóbeli megfogalmazására, vizuális vagy 

dramatikus megjelenítésére. A kulturális kompetencia a gondolatok, 

élmények és érzések különféle módon –többek között zene, tánc, irodalom, 

szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja 

magába. 

 

                  f.) A hatékony, önálló tanulás 

 Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, 

ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. 
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 A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú 

félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

 Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége 

szerint az önmegvalósítás lehetőségét. 

 Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő 

továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását. 

 Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk 

gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális 

hátrányok leküzdéséhez; 

 Az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a 

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási 

képességek kiművelésének. 

 

 

2.2.  A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

2. 2. 1 Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

 Olyan légkör megteremtését biztosítjuk, ahol minden tanuló teljes értékű emberként   

            élheti meg önmagát, különbözőségét és másságát is elfogadva.6 A nevelés és az  

           oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az oktatás, a 

           nevelés része:  

Alapelvek: 

 Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakoztatásában, az egyéni 

szükségletekhez igazított differenciált képességfejlesztést kell alkalmaznunk.7 

 Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe kell venni egyéni 

képességeiket. Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. 
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 Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelményeket, 

így tudhatják a velük szembeni elvárást. 

 A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, 

haza, munka szeretetére és megbecsülésére kell nevelni. 

 Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. 

 Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. 

 A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott 

viszony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet 

szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. 

 Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók 

alapkészségeit. 

 Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört 

kell teremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. 

Méltányos és befogadó tanulási környezet megteremtésére és fenntartására kell 

törekednünk.8 

 Az iskolában olyan,- az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra 

vonatkozó –ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű 

műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő 

világban. 

 Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. 

 Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. 

 Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, 

magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. 

 Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a 

lakóhelyünk életében. 
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2.2.2 Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai céljai 

 

Célok, feladatok: 

 

 

- Az iskolában folyó oktató – nevelő munkának, tehetséggondozó és 

felzárkóztató programokkal támogatni kell az egyéni képességek 

kibontakozását. 

- Gondoskodni kell: 

 az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden 

tanulónál, 

 tanulási kudarcok megelőzéséről, 

 a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, 

 a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, 

 önismeret fejlesztésről, 

 önellátásra való képesség és igény kialakításáról, a napi 

szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai 

felszerelés stb.) 

 a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, 

különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon 

valósul meg, 

 a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlesztéséről, 

 arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti 

munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola 

házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben 

való fegyelmezett viselkedésre. 

Fontos: 

 a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, 

szeretetére, udvariasságára, figyelmességre, mások szokásainak 

és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, 

 az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra 

oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a 

környezet kultúrájának elsajátítása, 

 Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, 
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 a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, 

hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése. 

- A tanulók legyenek képesek 

 az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, 

 saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi 

követelményeket. 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – 

erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják 

egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük 

javát is szolgálja. 

 

Ennek érdekében célunk: 

Célok az alapfokú nevelés – oktatás alapozó szakaszára (1 – 8. évfolyam): 

 az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a társadalom értékei iránt; 

 az iskola adjon teret a gyermek, játék- és mozgás iránti vágyának; 

 az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; 

 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi 

ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket 

fejlesszen; 

 a tanulók alapos megismerésére épülő differenciált, egyéni fejlesztési 

tervek, programok készítése, differenciált, árnyalt értékelés, az 

önszabályozás, önértékelés kialakításának tudatos megszervezése,9 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a 

szabályokat és megállapodásokat, alkalmazzák a kultúrát együttélés 

normáit, tudjanak együttműködni másokkal; 

 szeressék és óvják természeti környezetünket; 
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 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

 mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását, 

 vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik 

az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz; 

 vegye figyelembe, hogy a 12-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók 

ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás; 

 az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és 

differenciált fejlesztése; 

 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket – 

érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse 

fel a továbbtanulásra; 

 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 

készítse fel a társadalomban való majdani beilleszkedésre; 

 alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes 

gyakorlására; 

 magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló 

problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását; 

 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek 

megszerzésének, a megértése, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű 

alkalmazás képességének kialakításával; 

 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből 

megismerhető erkölcsi értékeket, erősítse meg a humánus 

magatartásmintát, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

szolgálja a személyiség kiteljesedését;  

 segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad 

és gazdag személyisségé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, 

alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak; 

 elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket 

akarunk nevelni; 
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 az emberismeret az erkölcs, az antropológia és a pszichológia 

alapfogalmainak, értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a 

tanulók önismeretének elmélyítéséhez; 

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, 

munka, közéleti – és szabadidős tevékenységek), a képességek fejlesztése 

(értelmi, érzelmi, akarati és testi, a nyelvi – kommunikációs, a 

matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi, politikai, az 

esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek 

alakítása képezze; 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek; 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során 

fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, 

becsületesség, szavahihetőség értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, 

másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a 

velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, 

türelem, igazságosság; 

 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés 

álljon; 

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az 

együttműködési, kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével 

tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény 

– és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a 

kockázatvállalás bátorsága; 

 a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének 

kialakítása minden gyermek számára elérhetővé váljon; 

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény 

fejlesztése is járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához; 
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 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés 

képességét; 

 ismerje el és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív 

magatartásformáit; 

 legyen képes az egészségesen önérvényesítő viselkedésre, ugyanakkor 

tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, 

kötelességtudó, nyitott, kreatív; 

 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a 

tanulási módszereket; 

  2.2.3.  Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai feladatai 

 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés 

törekvése álljon; 

 a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, 

irányítása, szabályozása és értékelése, ezért a tanulásszervezés meghatározó 

szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakozása legyen; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő 

érzelemvilágának gazdagodását; 

 alapozzuk meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassuk az egyéni képességek kibontakozását; 

 az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan 

alkalmazkodó differenciálás, kooperatív technikák beépítése a feladatok 

kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítségben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben; 

 működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatában; 
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 törődjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermekek szociális – kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből 

fakadnak; 

 tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből 

megismerhető értékeket; 

 erősítsük meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség érését; 

 fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 

természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő 

kapcsolatokhoz szükségesek; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben 

fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 

 egyre szélesebb körben vezetjük be alsó és felső tagozaton egyaránt a 

kooperatív tanulásszervezést, az eredményesség és méltányosság 

folyamatos mérésével, a kooperatív folyamatok folyamatos 

igazításával,10 

 olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon 

igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének 

értékét; 

 tudatosítani kell a tanulókban a közösség demokratikus működésének 

értékét és jellemzőit; 

 tisztázni kell az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és 

ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a demokratikus normarendszert kell kiterjeszteni a természeti és az 

épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje 

az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

 erősítsük az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is 

késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának szokásainak, 
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életmódjának megismerésére, megbecsülésére; Pl. Határtalanul pályázat, 

TEMPUS közalapítvány keretében; 

 fordítsunk figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, 

tudjon „globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni”; 

 felelősen alakítsuk saját természeti, társadalmi és emberi környezetét; 

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi 

teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-

kommunikációs technikákat. 

  2.2.4.  Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai eszközei 

 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének 

illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi 

formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában 

kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele; 

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a 

másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztésével az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával, gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez 

szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti 

kompetencia fejlesztésére kidolgozott tanulói és tanári 

eszközrendszert, az SDT kínálata lehetőségeket; 
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 a tanulási/tanítási folyamatok szervezése és irányítása a hatékonyság, 

eredményesség és méltányosság szempontjainak együttes 

figyelembevételével zajlik,11 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten 

készítjük el, illetve választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez 

megyei illetve országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk; 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák 

megbeszélésére, kezelésére; 

 a nevelési – oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív 

technikákkal ötvözzük: 

A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás 

valamennyi módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, 

eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, 

előadás, vita, beszámoló; 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, 

játékos módszerek, gyakorlás; 

C: a magatartásra ható módszerek: 

a) ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, 

dicséret (pl: szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki 

órán, osztályközösségek előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró 

ünnepély, ballagás); írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki 

dicséret, jutalmazás, jutalomkönyv, „Évfolyam legjobb tanulója”, 

Kövy emlékérem. 

b) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés parancs, büntetés, 

párhuzamos osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába 

(kivételes esetben!), tanuló kizárása az iskolából (csak 

tankötelezettség korhatárán túl!) 

c) gátlást kiváltó módszerek (ezek a módszerek a nevelés sikerét 

veszélyeztető körülmények kizárását célozzák, a negatív 

viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni): felügyelet, 
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ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, 

elmarasztalás. 

Tudjuk azt is, hogy nincs egyedüli célravezető módszer. Az eredményesség 

érdekében nem egy, hanem több módszert, eszközt kell alkalmaznunk egy időben, 

párhuzamosan, meghatározott összefüggésben – mindig szem előtt tartva a gyermekek 

életkori sajátosságait, egyéni képességeit, egyéni személyiségjegyeit, ahol a választott 

módszernek, eszköznek a személyiség fejlődésre pozitív irányúnak kell lennie.  

   2.2.5.  Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai eljárásai  

 

 fokozatosan átvezetjük a gyereket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből 

az iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási 

módszereit és szokásait; 

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út 

konstruktív alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens 

gondolkodás képességének fejlesztésére; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció 

képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához gyakorlati jellegű oktatással 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a 

drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a 

családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori 

jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; 

 az egész napos iskolai nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a 

tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, 
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biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a 

testmozgás lehetőségét; 

 a képesség kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált 

felkészítésként is, ha a közösségfejlesztés és személyiségfejlesztés a 

halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös 

felkészítése keretében valósul meg; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való 

törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, 

személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a kortárs kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és a 

mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető 

képességek, készségek elsajátításával, a mentális képességek célirányos 

fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a 

kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és 

közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges 

terhelése, fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő 

értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív – 

interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat; 

 kooperatív tanulásszervezést vezetünk be alsó és felső tagozatban 

egyaránt az eredményesség és méltányosság folyamatos mérésével, a 

kooperatív folyamatok folyamatos igazításával, 12 

 növeljük a tanulók aktív részleteket igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat 

alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), az iskola épít a 

tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre; 
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 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési 

élményeket egyaránt kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási 

folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg 

önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

 az érzelem és értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az 

erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának 

felismertetésével; az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a 

mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával a 

szocializációs folyamatokat segíti elő; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák 

megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, 

döntésképességüket szervezett gyakorlatban és spontán élethelyzetekben is 

érvényesítik; 

 az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minősítési rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak 

megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 

méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló – megismerési technikát, módszereket és 

eszközöket. 

 

2. 3.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 Személyiségfejlesztés  

A gyermek "szellemi megszületése" valamennyiünk közös ügye. Személyre szabott 

feladatok életkornak megfelelő tanulási - tanítási folyamatokkal, legnagyobb örömünk és 

eredményünk legyen, ha a gyerek a benne rejlő lehetőségekkel összhangban tudja 

"megvalósítani" önmagát. 

 

a.   A személyiségről általában 

A személyiség az öröklött és szerzett tulajdonságaink, a szocializáció útján elsajátított 

értékeink, beállítódásaink, szokásaink összességét jelenti. Azon pszichofizikai rendszerek 

dinamikus szerveződését az egyénen belül, amelyek meghatározzák jellemző viselkedését 

és gondolkodását. 
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b.   A személyiségfejlesztésről általában  

     A személyiségfejlesztés olyan pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók 

tudásának, képességeinek, az egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. 

A Köznevelési törvény 46.§ kimondja, hogy „ az iskola felelős a gyermekek, tanulók testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért.” 

A gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. A sokoldalú 

személyiségalakítás a nevelő-oktató munka minden területén megjelenik.   

  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 

személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével 

széleskörűen fejlessze. 

 Iskolánk együttműködik a szülővel. A tanuló személyiségének fejlesztéséről a 

nevelés, tanítás keretében gondoskodnak. 

a. Értelmi nevelés 

 Fontos feladatunk a tanulók érdeklődésének, felfedező és alkotói vágyának 

felkeltése.  

 Fejlesztjük a tanulási képességüket (módszerek, rendszeresség, kitartásra 

nevelés), rávilágítunk a tanulás értelmére (továbbtanulás, szakmatanulás, 

munka), felmérjük egyéni képességeiket (felzárkóztatás, alapvető hiányok 

pótlása, tehetséggondozás). 

b. A tanulók érzelmi (emocionális) és akarati nevelése 

 

 Fejlesztenünk kell a tanulók megismerési, alkotási, teljesítmény, kíváncsiság, 

felfedezési vágyát, játékszeretetét, érdeklődését, segítőkészségét. Meg kell 

teremtenünk a gyerekek biztonságérzetét. 

 Feladatunk kialakítani a reális önértékelést, önkifejezés és önfegyelem 

képességét. Meg kell tanítanunk, hogy átgondolt kritikájukat kulturált módon 

juttassák kifejezésre, képesek legyenek objektív önkritikát gyakorolni. 

c. Erkölcsi nevelés 

 Feladatunk a tanórai, tanórán kívüli magatartás normáinak megismertetése, 

elsajátíttatása, betartatása: a tisztelet, a bizalom, a megértés, az igényesség, a 
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következetesség betartása bármely fél között. (Házirend). Itt kiemelkedő szerep jut 

az első és nyolcadikos osztályoknak. 

 Minden gyermeket egyéni képességének megfelelően ítélünk meg. Feladatunk 

olyan követelmények támasztása, melynek során minden tanuló személyiségének 

megfelelően tud sajátosat, kiemelkedőt tenni önmagáért, az iskoláért. 

 Feladatunk kialakítani a tanulók megfelelő éntudatát. Meg kell találni helyüket a 

családban, az iskolai közösségekben. Ehhez folyamatosan igényeljük a szülői ház 

segítségét. 

 Nevelőmunkákban fontos feladatunk, hogy a gyermek megismerje az alapvető 

emberi értékeket, azokat magáévá tegye, azok szerint éljen. E téren is alapvető a 

pedagógusok személyes példamutatása. 

 Tiszteletben tartjuk egymás vallási hovatartozását. 

Iskolánk együttműködik a szülővel a tanuló személyiségének fejlesztésében a következő 

tartalmi területeken: 

d. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Feladatunk megismertetni tanulóinkkal az iskola, a lakóterület, a város 

közéletét. 

 Legyenek ismereteik a hazánkban, a világban zajló eseményekről. 

 Feladatunk kialakítani diákjainkban az egészséges vitaszellemet, az 

érvelés képességét, egymás véleményének tiszteletben tartását, 

elfogadását. 

 Kiemelt szerepet tulajdonítunk a Diákönkormányzatnak. Kialakítjuk 

vele a választás és a választhatóság gyakorlatát 3-8. évfolyamokon. 

 Iskolai (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás), városi (karácsony), nemzeti 

ünnepeinken (október 6., október 23., március 15.) az iskola névadói 

ünnepségén igényeljük a méltó megemlékezést, az aktív részvételt, a 

megfelelő külsőségeket. 

 Fontos feladatunk a hagyományápolás. Ezt biztosítják bensőséges 

családias hangulatú épületegységenkénti, évfolyamonkénti 

rendezvényeink. (Nádudvar napja, Márton napi felvonulás, Adventi 

rendezvény sorozat, Farsang, Városi vetélkedő, Húsvét, Anyák nap, 

Gyermeknap, az ötven éve ballagók köszöntése) 
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e.  Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

                       Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja.  

 Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségek 

optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását. 

 Hozzá kell segíteni őket, hogy képessé váljanak érzelmeinek hiteles 

kifejezésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

 A tanítási és nevelési folyamatban résztvevő tanulóknak gazdagodjon az 

énképük, hogy sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. 

 A megalapozott önismeret járuljon hozzá, mások megértéséhez és 

tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.  

 

f. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, 

hagyományait. 

 Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyek, írók, tudósok, 

sportolók munkásságát. 

 Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. 

 Ismerjék meg és őrizzék a magyarságtudatukat, Magyarország 

történelmét, sokszínű kultúráját. 

g. A családi életre nevelés és a testi-lelki egészséges nevelés területén elvégzendő          

feladataink 

 Nevelőmunkák során feladatunk, hogy tanulóinkkal elsajátítsuk a korszerű, 

egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, kialakítsuk bennük ezen 

életmódhoz helyes viszonyukat. Ebben alapvetőnek tartjuk a család segítségét, 

a nevelői példamutatást. 

 Az óraközi szünetet, a tanulás előtti időt (esős idő kivételével) a szabadban 

tölthetik tanulóink. 

 Tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon (testnevelésóra, kézilabda, futball, 

szabadidős foglalkozások) biztosítunk olyan játékos tevékenységet, mely 

kielégíti gyermekeink mozgásigényét. 

 Figyelemmel kísérjük tanulóink sporttevékenységét, eredményüket 

nyilvánossá tesszük az iskola előtt és iskolánk honlapján. 
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 Gyerekeink fizikai állóképességének javítása érdekében feladatunknak 

tekintjük a megelőzést, az állóképesség növelését. Ennek érdekében 

terematlétikai versenyeket, emlékfutást, úszóversenyeket szervezünk.  

 Feladatunk megtanítani a szabadidő megtervezését, hasznos eltöltésének 

módját. Ennek érdekében működtetjük szakköreinket, szervezünk versenyeket, 

színház- és mozi látogatásokat, rendezvényeket. 

 Tanulóink étkezési szokásai kötöttek. Az egész napos oktatásban és 

tanulószobai foglalkozásokban részt vevő nevelők feladata a helyes étkezési 

kultúra tudatosítása, folyamatos gyakorlata. 

 Intézményünkben tilos mindenfajta élvezeti cikk fogyasztása. Káros hatásukról 

prevenciós osztályfőnöki, biológia, természetismereti órákon, előadásokon, 

filmvetítéseken szereznek tanulóink ismereteket. Igényeljük a védőnők, a 

gyermekorvos segítségét. 

 Felhívjuk a gyerekek figyelmét a személyi higiénia fontosságára. 

 Az egészséges életmód fontos része a tanuló idejének ésszerű beosztása: a 

tanulás, játék, pihenés megfelelő aránya. 

h.  Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés területén  

 Alapvető feladatunk kialakítani az egyén és a környezet harmonikus 

együttélésének képességét. Ebben nélkülözhetetlen a család szerepe. 

 A tanórákon szerzett ismereteket az iskola teljes életében alkalmazzuk. 

 Megismertetjük velük az iskola szűkebb és tágabb környezetét, 

megköveteljük, hogy óvják annak rendjét, tisztaságát. 

 Feladatunk megtanítani őket a takarékosságra, az energia ésszerű 

használatára. Évente egy alakalommal rendezünk hulladékgyűjtést. 

 Törekszünk a szelektív hulladékgyűjtés igényének kialakítására. 

 Megtanítjuk a gyerekeket az élővilág megbecsülésére, megóvására. 

 Amikor csak tehetjük, részt veszünk környezetvédelmi pályázatokon, 

versenyeken. Fenntarthatósági témahetet szervezünk. 

 Ráirányítjuk tanulóink figyelmét az emberiséget érintő globális 

problémákra. 
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i.  Pályaorientáció területén 

 Az iskola – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest –átfogó 

képet nyújtson a munka világáról. 

 Olyan feltételeket kell biztosítani a diákok számára, hogy kipróbálhassák a 

tevékenységeket, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. 

 Fejleszteni kell bennük az együttműködéssel, a vezetéssel és versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

j.  Gazdasági és pénzügyi nevelés területén 

 Fontosnak tartjuk a rendszeres, pontos, folyamatos munkára nevelést, a 

kötelességtudat kialakítását és fokozását. Igényeljük a munkaeszközeik 

rendben tartását, az esztétikus füzetvezetést, a pontos órakezdést, a 

munkafegyelmet. 

k.  Médiatudatosságra nevelés területén elvégezendő feladatok 

 

  Cél, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. 

 A tanulók ismerjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusával. 

 A média és társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal. 

 A valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés módjával. 

    A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink 

A spontán indirekt tanulás a gyakorlati eredmény érdekében megvalósuló 

aktivitás, a tanulás mellékes következmény. Az ilyen tanulás spontán, mert tanulási 

szándék nélkül valósul meg, és indirekt, mert valamilyen gyakorlati célú aktivitás 

eredményeként jön létre. 

A spontán direkt tanulás nem jár gyakorlati eredménnyel annak ellenére, hogy 

nem a tanulás érdekében végezzük. A spontán direkt tanulás a tudásszerző, a 

tudásfeltáró, a gondolkodási kulcskompetencia motívumaival, képességeivel valósul 

meg.  A szándékos indirekt tanulás esetén a gyakorlati aktivitást a tanulás érdekében 

végezzük, a gyakorlati eredmény a tanulás eredményességének demonstrátora csupán. 

A szándékos direkt tanulás mindezekkel a kognitív motívumokkal és 

képességekkel működik, eredményessége jórészt ezek fejlettségétől, alkalmazásától 

függ. Ugyanakkor ennek a fajta tanulásnak direkt célja a minél eredményesebb 

konstruálás (megértés, optimalizálás) és tárolás. Ezt a célt szolgálja az elsajátítási 

motiváció, motiváltság és az ismétlés. A szándékos direkt tanulás eredményességében 

fontos szerepet játszanak az elsajátító motívumok: a tanulási sikervágy és 
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kudarcfélelem, a tanulási elismerésvágy, a kötődés, mint tanulási motívum, a tanulási 

igényszint, a tanulási ambíció, a tanulási életprogram, az önfejlesztési igény. 

Feladatok:  

 Egyéni segítségnyújtást biztosítanunk a szociálisan hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére. 

 Fejlesztő foglalkozást, korrepetálást tartunk az integráltan nevelt tanulók 

számára. 

 A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük 

az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára kell 

támaszkodniuk. 

 Lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban vagy sávos 

csoportban történő oktatást idegen nyelvből, informatikából és matematikából. 

 Emelt szintű képzést biztosítunk ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben 

matematikából, idegen nyelvből. 

 

 

2.4.  Az egészségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok 

 

2.4.1  Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

                       „Az egészség az ember legdrágább kincse, ettől függ biológiai és  

                                             társadalmi életének zavartalansága. Az egészség védelme az                               

                                                 egyes embereknek és a társadalomnak is alapvető  érdeke.” 

/Varga Maridt/ 

 

 Jogszabályi háttér: 

A köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet, az iskola egészségügyi ellátásról 

szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. melléklete. 

Az egészségfejlesztés fő feladatai: 

Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a 

testi, lelki, szociális jóllét állapota. Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű 

egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő 

szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 
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Az egészségfejlesztés fő feladata: 

a) Egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő 

környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni 

képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban. 

Az egészségfejlesztés sarkpontjai: 

• Az egész lakosságra irányul és annak együttműködésére épít. 

• Az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom, különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, 

gazdasága). 

• Az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. 

• A tanulók mindennapos testnevelése, mozgásuk biztosítása. 

A prevenció (megelőzés) területei 

• Az elsődleges prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 

elkerülésére irányuló tevékenység, ami e veszélyeztetett emberekre irányul. A korszerű 

egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik pl.  

az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a 

személyes higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus  tanulói kapcsolat és családi 

élet kialakítása, fenntartása, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszerbiztonság  

megvalósítása. 

 

2.4.2 Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai, tanórán és tanórán 

kívüli foglalkozásokon megvalósítandó egészségfejlesztő feladatok 

 

•  A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

• Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, és az egészségbarát viselkedésformákat. 

• A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

a táplálkozás, az alkohol és kábítószer fogyasztás, a dohányzás, a családi és kortárs 

kapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, a szexuális 

fejlődés területén. 
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• Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásának feladata. 

• Az iskolában folyó egészségnevelés kiterjed a testi (szomatikus) egészség védelmére, a lelki 

(pszichés) egészség védelmére, a szociális egészség védelmére, a társas társadalmi 

kapcsolatok harmóniájának alakítására. 

Szomatikus testi nevelés 

A szomatikus nevelés feladatai között a személyi tisztaság, a környezeti tisztaság 

megteremtését, a higiénés magatartásra való szoktatást, a szervezet betegségekkel szembeni 

ellenálló képességének fokozását, az egészséges táplálkozásra, ruházkodásra történő nevelést 

tartjuk elsődlegesnek. Testi képességek: az erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság 

fejlesztése. 

Higiénés nevelés 

Célja az egyén és a közösség egészségének védelme, a külső környezetből származó ártalmak 

megelőzése, elhárítása. 

Személyi higiénére nevelés 

Az egész nap folyamán példát mutatunk, és folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezen 

szabályok  betartására (bőrápolás, körömápolás, fogápolás, orr, fül, szemápolás, egészséges 

ruházkodás, a helyes (egészséges) táplálkozás, a kulturált étkezés nevelési feladata. 

 

Környezet higiéniára nevelés 

A gyerekekkel közösen végezzük az osztályterem tisztaságának megóvását, szépítését, 

virágosítását, a termek szellőztetését, az udvar tisztántartását, gondozását. 

A betegségek megelőzésére nevelés 

A fertőző betegségek megelőzésére nevelés magában foglalja a közvetlen érintkezés útján, 

cseppfertőzéssel, továbbá az élelmiszerekkel terjedő fertőzések megelőzésére nevelést. 

Felhívjuk a figyelmet, és megtanítjuk a helyes zsebkendő használatot, a köhögés, tüsszentés 

alkalmával, hangsúlyozzuk a kézmosás szükségességét az étkezések előtt, után, az óraközi 

szünetek után, WC használatot követően. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az élősködők (rüh, fejtetű) felismerésére és kiküszöbölésére. 

Ebben segítséget kérünk a védőnői hálózattól. Az egyszerűbb rendellenességek megelőzése 

magában foglalja a beszédhibák megelőzését, felfedezését, korrekcióját, mely logopédus 

segítségével történik, és a tartási (ülési) rendellenességek felfedezését, korrekcióját, a helyes 

testtartás kialakítását, melyet testnevelés órán valósítunk meg. 
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A kondicionális testedzés 

Iskolánkban a testmozgás célja a gyerekek egészséges  testi lelki fejlődésének elősegítése a 

testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modernkor és az azzal együtt járó 

technológiák az embert olyan életmódba kényszerítik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a 

fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény 

romlását is. Ennek tükrében évek óta működik intézményünkben a mindennapos testnevelés.    

   A tanórák 45 percesek, melyekben az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai 

szempontoknak kell teljesülniük: Minden gyermek minden nap részt vesz a mindennapi 

testnevelési programban. Minden alkalommal megtörténik a keringési és légzőrendszer 

megfelelő terhelése. A testnevelési tananyag egészében nagy hangsúlyt helyezünk a gerinc és 

izületvédelmi szabályok betartására, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az 

izomerősítések különböző testhelyzeteire.(Az Útmutató a tanulók fizikai és motorikus  

képességeinek méréséhez című 2000-ben megjelent kiadványt használjuk a félévenkénti 

méréshez.) 

Baleset-megelőzésre nevelés 

A felgyorsult technikai fejlődés, a civilizáció számtalan olyan újabb eredményt is hozott, 

amely jelentősége mellett balesetveszélyt, életveszélyt is rejt magában. A pedagógusok 

minden alkalommal felkészítik a gyerekeket a baleseti helyzetek felismerésére az iskolai 

feltételek között, és a biztonságos eszközhasználat gyakorlására (kés, olló, villa, kísérleti 

eszközök). Az otthoni baleseti források felismertetése, megelőzésük gyakorlása is az 

iskolában valósul meg. Az utcai közlekedés szabályainak elsajátítása környezet, illetve 

technika órákon realizálódik. 

 

Pszichohigiénés (lelki egészségre) nevelés 

Az egészséges életvezetés 

Az egészséges napirend, életrend tartalmazza a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok alakítását,  

a  jó családi és iskolai környezetet és a gyerekek között kialakuló légkört, az intim emberi  

kapcsolatok irányítását. Erre környezetismeret, magyar nyelv és irodalom  és etika órán nyílik 

lehetőség. A deviánsviselkedés (durvaság, agresszivitás, veszélyhelyzet és baleseti helyzet 

teremtése) megelőzésére a tanítói példamutatás szolgál.  

A családi életre nevelés az egészséges életvezetés egyik kiemelt feladata napjainkban. 

Az anyai és apai hivatás megértése, megbecsülése minden szakórán megvalósul a 

képzőművészeti, irodalmi és zenei tananyagokon keresztül. 
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Stressz-elhárítás 

A stressz okok kiküszöbölése azoknak az élethelyzeteknek az elkerülését tartalmazza, 

amelyek stressz hatásuk következtében erősen megterhelik az idegrendszert. Ilyen a füstös, 

áporodott levegőjű helyiségben való tartózkodás, a folyamatos zajhatás, erős fény, sok ülés, 

fokozott mozgáskorlátozás. A pedagógus feladata ezek megszüntetése, illetve kiküszöbölése, 

fokozott figyelme. 

A stressz-elhárítás bevált módszere a tanórán kívüli tevékenység: évente 2 -3 alkalommal 

gyalogtúra vagy kerékpártúra a közeli természeti környezetbe, játékos vetélkedők, 

akadályversenyek rendezése, egészségügyi séták alkalomszerűen, a szabadidős foglalkozások 

keretében, környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó témakörök feldolgozása tanulmányi 

sétákon (pl. gyümölcsöskert, baromfiudvar, erdő, mező, vízpart élővilágának megtekintése), 

vízhez szoktatás, úszás, mozgásos szabad játékok. 

Érzelmi nevelés 

A gyermek személyiségében az érzelmek jelentős szerepet töltenek be, ezért elengedhetetlen,  

hogy a gyermeket biztonság, otthonosság, derűs szeretettel teli légkör vegye körül az 

iskolában is. Nevelési szempontból feladatunkhoz tartozik a pedagógusok és más felnőtt 

dolgozók és a gyermekek közötti pozitív érzelmi kapcsolat erősítése, a félelmek, szorongások 

feloldása, a kudarc elkerülése. Iskolánkban családias légkörben folyik az oktatás, állandó a 

meleg érzelmi kötődés a gyerekek és felnőttek között. Elég sok tanuló hátrányos családi 

környezetből sok gyermek szülői elhanyagolással küzd, így nekünk pedagógusoknak kell 

pótolni a szeretetet.  

Szociohigiénés (harmonikus társkapcsolatokra történő) nevelés 

Kedvező társas miliő működtetése. Kiemelt szerepet játszik a család társas támogató 

rendszere, a szülő –gyermek kapcsolat, anya –gyermek kapcsolat zavartalansága, a 

személyiség kibontakozási lehetőségének biztosítása, a személyiségben meglevő kreativitás 

kibontakozása. Ezeket, a szerepeket is a már említett hátrányos, érzelmileg szegény 

környezetből származó tanulóink miatt az iskolának kell megtanítania, amely csak részben 

valósul meg, a család támogatása nélkül. 

 

Kommunikációs nevelés 

Az iskolánk feladatköre a gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése. Arra nevelünk, 

hogy a tanulók gondolataikat, elképzeléseiket, érzelmeiket őszintén közöljék társaikkal és a 

felnőttekkel. E feladatkörből kiemeljük azt a munkát, amely a beszédnyelv tisztaságának 

fenntartására, a gyermek meghallgatására, a tanulói kérdések érvényesülésére, és a válaszok 
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igénylésére irányul. Ez a feladat a tanórákon is, tanórán kívüli tevékenységekben is és a 

pedagógusok példamutató magatartásával, következetes neveléssel valósulhat meg. A 

kommunikációs zavarok feloldására, enyhítésére beszédfejlesztési gyakorlatokat, 

légzéstechnikai feladatokat végzünk a tanórákon, kiegészítve a szókincsbővítéssel, a kifejező 

készség fejlesztésével. Ezekre lehetőséget biztosítanak a magyar nyelv és irodalom, énekzene, 

testnevelés órák, és a logopédiai foglalkozások. Akkut esetekben gyermekpszichológus 

segítségét kérjük. 

A szerepfeszültségek feloldása: 

A családi és iskolai szerepek ütközése gyakran a családi élet érzelmi kötelékének lazulásához 

vezethet. Megelőzésükre egyszerűbb feszültségoldó technikákat alkalmazunk: vita, 

kérdésfelvetés, szerepjáték, drámajáték, segítő beszélgetés, kikérdezés,meggyőzés, 

meghallgatás. 

A szülőknek adandó nevelési tanácsadást, a család és az iskola közötti nevelési feszültség 

(kettős nevelés) feloldását a szülői értekezletek, családlátogatások alkalmával ejtjük meg. 

 

A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok: 

– Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. Ez a szülők 

körében sajnos nem minden esetben valósul meg. Mi pedagógusok igyekszünk bevonni őket 

az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába. 

– Gyermekorvos, védőnők 

Az egészségügyi szolgálat segítségének igénybe vétele évi rendszerességgel történik  

(védőnő, iskolaorvos, fogorvos). Évente egy alkalommal szűrés (testmagasság mérés, 

testsúlymérés, mell körfogat mérés, szemvizsgálat, fogászati szűrés és ellátás), rendszeres 

higiéniai szűrővizsgálatok. 

– Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők segítségét is igénybe 

vesszük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében alkalomszerűen. 

–Az ÁNTSZ megyei intézeteinek szakemberei alkalomszerűen besegítenek az iskolai 

egészségnevelési munkába. 

2.4. 3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül 

osztályfőnöki, biológia és testnevelés órán és a délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 
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Törekszünk a személyes kompetencia fejlesztésére az egészséges és kulturált életmód 

kialakítására; a testi és lelki egyensúly megteremtésére. Az egészséges életmódra nevelés 

során tudatosítjuk, hogy nemcsak a betegségek megelőzése fontos, hanem az egészség, mint 

pozitív állapot megélése a legfontosabb.  

Feladatunk: Az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása. Az 

egészséges életmódra nevelés beépítése az egész napos foglalkozás valamennyi területébe, 

fejlesztési elképzelésébe. A baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség 

megóvására nevelés, felkészítés balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az 

iskolában, a háztartásban, közlekedésben. Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a 

lehető legjobb döntést hozzák. Tudjanak szabályosan mentőt hívni, legyenek tisztában a 

vérzések és csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját. 

A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, 

biológia, testnevelés és osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi 

tanterveknek megfelelően történik.  

A tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegély-nyújtási 

alapismeretek elsajátítására. Az iskola, éves programjában az egészséghéten készítjük fel 

diákjainkat az előforduló baleseti helyzetek elkerülésére és megoldására. 

 

2.5 A közösségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok 

     

                                                                                  „Az emberek azért élnek közösségben,    

                                                                                  mert a boldogságot keresik, és együtt     

                                                                      könnyebben boldogulhatnak” 

                                                                                                                               (Arisztotelész) 

A közösség fogalma 

A közösség a legmagasabb fejlettségű és szervezettségű emberi létforma.  A közösség 

összetartó ereje céljainak elérésére irányul, az együtt végzett munka, kollektív tevékenység, 

eszmei meggyőződés kell hozzá. 

A közösségi nevelés célja 

Cél: 

Közvetlen: a közösség iránti szükséglet kiépítése. 
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Közvetett: az együttélés, az együttműködés adott formáinak, lehetőségeinek megteremtése, 

folytonos megújítása. 

A jó közösség kialakítását demokratikus légkörben kívánjuk megvalósítani. A tanulóink 

világosan lássák jogaikat és kötelességeiket. Jogaik és kötelességeik gyakorlására az iskolánk 

közösségei nyújtanak gyakorlóteret. 

A közösségi nevelés feladata 

Az iskola csak akkor készíti fel tanulóit a későbbi aktív társadalmi életre, az állampolgári 

jogok gyakorlására, ha a nevelőmunka folyamatában rendszeres indítékot ad a közösségi 

tevékenység alakítására. A tanulók közösségi magatartásának gyakorlása az iskolai nevelő és 

oktató munka tevékenységeiben való aktív részvétel közben valósulhat meg. A közösségi 

normák betartása, a közösségi megbízatások teljesítése, a tanulói jogok gyakorlása, a 

közösség elismerése a tanulók személyiségfejlődését szolgálja. 

Törekednünk kell arra, hogy 

 tanulóink legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt, 

 tanulóink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába, 

 a szerzett ismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és 

társadalmi környezettel, 

 tanulóink szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén, 

 egymás segítése a tanulásban és a beilleszkedési problémákban. 

A közösség igazi éltető eleme a tevékenység. Erős ösztönző hatás, cselekvésre indító erő 

rejlik benne. A közösségi nevelés nem szűkíthető le egyes tevékenységekre vagy néhány 

tantárgyra. A nevelés e területe nem egy-egy tanítási óra vagy egyes nevelők feladata, hanem  

az iskola egész tevékenységében minden tanítási órán és minden tanítási órán kívüli 

tevékenységi formában jelen kell lennie. Mivel az iskola maga is egy közösség, az itt 

dolgozók – természetesen munkaterületük függvényében más-más módon – hozzájárulnak a 

közösség arculatának alakulásához.  

A személyiség komplex fejlesztése magába foglalja az értelem kiművelése mellett a 

gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is.  

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

az iskolai nevelő - oktató munka alapvető feladata.  
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A közösségfejlesztés az iskolába lépés pillanatától olyan beilleszkedési folyamatot 

jelent, amelyben a tanulók, tanulócsoportok keresik és megtalálják helyüket, miközben 

folyamatosan alakítják környezetüket és önmagukat. Olyan alkalmakat kell teremteni, amely 

során a tanulók megismerhetik az őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat. Minél 

hatékonyabban kell őket bevonni a közös tevékenységekbe, a közösségi munkába. Így 

tapasztalatokat gyűjthetnek a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz.  

Mivel az iskola valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolataival, kiemelten fontos, hogy mindannyian 

pozitív, követendő mintát nyújtsunk.  

Közösségi formák: 

Iskolánkban előforduló legfontosabb közösségi és együttműködési formák: 

 család 

 iskolai közösség, melynek színterei: 

 osztályközösségek 

 bontott csoportok 

 egész napos osztályok 

 tanulószobai csoportok 

 fejlesztő foglalkozások 

 egyéni foglalkozások 

 tanórán kívüli csoportok, művészeti csoportok 

 Diákönkormányzat (működését a Diákönkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzata határozza meg) 

 szülői közösségek: 

 osztályok szülői munkaközössége 

 vezető szerve: Intézményi Szülői Szervezet (a Szülői Szervezet 

működését a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 

meg.) 

 Iskolaszék (összetétele: fenntartói, szülői és tanulói oldal; működését az Iskolaszék 

Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.) 

A család  

A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család 

meghatározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. 
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Alapvető szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell 

is fejleszteni, formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az 

osztályközösség is.  

Az iskolai közösség  

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség 

jelenti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az 

osztályfőnökre, szaktanárokra, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az oktató-nevelő 

munkát és az intézmény működését segítő alkalmazottakra, az egyes iskolai eseményeket, 

rendezvényeket szervező munkatársakra.  

Az osztályközösség  

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, 

morális tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. Az 

osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel 

a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben 

tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között 

kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira.  

Az osztályközösség feladata:  

▪ valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,  

▪ az egyéni értékek felismerése,  

▪ egymás tiszteletben tartása,  

▪ egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,  

▪ a másság elfogadása, a tolerancia,  

▪ társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,  

▪ mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.  

  

A tanulók iskolai közösségi nevelésének színterei és feladatai: 

2.5.1.  Tanítási órán megvalósítandó közösségfejlesztő feladatok 

 a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, 

tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével, 

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése, 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 
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 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 

  a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése 

 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon a már elért eredményekre való építés, 

 olyan nevelőkollektíva kialakítása, majd megtartása, mely összehangolt követeléseivel 

és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni 

tudja, 

 különböző változatos munkaformákkal (páros és csoportmunka, differenciálás, egyéni 

munka, kísérlet, verseny, pályázat) - változatos módszerekkel (kooperatív technikák, 

projektmódszer, drámapedagógiai elemek) az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése. 

 Hit-és vallásoktatás, etikai nevelés a tanórákon: készítsen fel az életben elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, nyújtson lehetőséget a világ lényegi kérdéseinek megértésére, 

megvitatására. Alapozza meg a tanulók életében a kötelességtudat, a mértéktartás, az 

együttérzés, segítőkészség és a tisztelet érzését, amely kihat egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában. 

 Szorosan tanórai feladatokhoz kapcsolódik: 

o nyílt tanítási napok 

o Fecskehét, Gólyahét 

o Iskola érlelő foglalkozások 

 

2.5.2. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

a.) Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz az egyenlő hozzáférést, kiemelten az egész napos 

oktatás, tanuló szobai foglalkozás, a szakkörök és szabadidős programok keretében. a 

tanórán kívüli foglalkozásokkal biztosítjuk a megfelelő pedagógiai környezetet, mellyel a 

családi hátteret kompenzáljuk, a tanulás, a házi feladat elkészítéséhez. Arra törekszünk, 

hogy minden tanuló kapjon lehetőséget, hogy részt vegyen iskolán kívüli 

tevékenységekben.13 
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A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb formában a közösségfejlesztés kiváló területei, 

mert szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől, az 

ismeretek számonkérésének feszültségétől.  

Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek iskolánkban:  

▪ a szülők által igényelt – egész napos oktatási formák, tanulószobai foglalkozások  

Feladata: - Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

                 - Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa,   

             hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget,   

             erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

- Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait,       

  amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek. 

Színterei: 

▪  szakkörök, Bűvös kezek foglalkozásai 

▪  művészeti tanszakok és  csoportok, azok hangversenyei, fellépései 

▪  énekkar 

Feladata: - az alkotás és a közös munka öröme 

- a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti és 

mozgásművészeti, sport, környezetvédelmi, természettudományi) járuljanak hozzá a 

közösségi magatartás erősítéséhez 

  b.) Alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások 

▪ tanulmányi és kulturális versenyek: helyi, megyei és országos tantárgyi vetélkedők, megyei 

Varázsceruza helyesírási verseny, Alapműveleti és Curie matematika verseny, Matekguru és 

Rigó Énekeljen! országos versenyek megyei fordulói, Aranyhangszál és Rubin cipők 

tehetségkutató és minősítő versenyek, városi vetélkedők olvasási-, szép kiejtési- és szavaló 

versenyek, levelezős versenyek. Zenei műveltségi vetélkedő, Zengő-Bongó dallamok. 

Feladata:  

 egymás sikerének elismerése, 

 kudarcélmény méltósággal történő elviselése, 

 közös teljesítmény pozitív élményeinek megismerése, 

 vezessen oda, hogy önismeretük legyen reális, bízzanak magukban, 

 tudják értékelni önmaguk és mások teljesítményét. 
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▪ hagyományápolás  - jeles napokhoz fűződő megemlékezések, műsorok, események: 

adventi rendezvények,  karácsonyi műsor, farsangi mulatság, Márton-napi felvonulás, „Húzd 

meg jobban!” Aranyfakanál főzőverseny, Városnap, Kövy – nap, anyák napi köszöntők. 

▪ ünnepélyek, megemlékezések: Aradi vértanúkra emlékezés, október 23. és március 15. 

ünnepi műsorok iskolai és városi szinten, június 4. ballagás, 50 éve ballagók felkutatása 

évenként. 50 éve ballagók köszöntése. 

Feladata: - hazafias érzelmek erősítése 

 nemzeti kultúránk értékeinek, hagyományainak megismerése 

 az iskola névadójának, emlékének ápolása 

 egymásra való odafigyelés 

▪ tanulmányi kirándulások osztályközösségek szervezésében, 

▪ táborok: tematikus táborok szervezése, 

Iskolánk részt vett az EFOP-3.3.5-17-2017-00048 „A Létavértesi Arany János Általános 

Iskola és a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő közösségi programjai” című pályázat megvalósításában. 

A pályázat célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási 

módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás 

módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Olyan tematikus 

napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók 

tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség 

fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés 

és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.  

A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési 

megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.  

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és 

koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is 

reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények  

1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.  

Pályázat részcéljai a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:  
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‒ a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a tanulók NAT-ban foglalt 

kulcskompetenciáinak, különösképpen a szociális kompetenciáinak fejlesztését célzó, 

kísérleti jellegű tematikus programok megvalósítása és eredményességének mérése 

által;  

‒ kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és non-formális tanulási 

lehetőségekhez való hozzáférés javítása;  

‒ a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató 

rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;  

‒ a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények 

hatékonyságának értékelése;  

‒ a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó pedagógus- és 

animátorfelkészítések és pedagógus továbbképzések eredményességméréséhez történő 

hozzájárulás;  

‒ szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer 

és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;  

‒ az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;  

‒ újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése;  

‒ a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;  

‒ heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív 

nevelés szakmai támogatása;  

‒ tanulói közösségépítés.  

A pályázat megvalósítása során szerzett tapasztalatokat és módszertani ismereteket iskolánk 

hasznosítja a tanórai (ahol csak lehetséges) és a tanórán kívüli foglalkozásokon. Ebben a 

munkában is számítunk a fenntartó szakmai és anyagi támogatására. 

▪ kulturális és sportrendezvények: Kövy- kupa, Kövy Olimpia, 

▪ házi bajnokságok, utánpótlás nevelés – Kézilabda az iskolában, Bozsik iskolai program. 

Feladata: - csapatszellem erősítése 

      - sérelmek tolerálása, sikerélmény kezelése. 

 

2.5.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

Ahhoz, hogy a közösség, céljait elérő módon működjön, tagjainak el kell fogadnia 

általános érvényű szabályokat, melyek betartása elengedhetetlen a célorientált működéshez. 

Ezen célok az iskola 3-8.- os tanulói számára kerülnek kiemelésre.  
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Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt és 

az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Feladata: - az egymás közötti kapcsolatok erősítése, 

      - az együttműködés fejlesztése, 

- a konfliktuskezelés megtanulása, melyhez a következő alapelveket kell erősíteni. 

Egyenlő bánásmód:  

A tanulóknak meg kell tanulnia, hogy az iskola falain belül (és a sikeres fejlesztés 

eredményeként a globális gondolkodásuk is erre jut,) minden gyerek egyenlő. Nem lehet 

sem pozitívan, sem negatívan megkülönböztetni őket egymástól sem nemre, sem fajra, sem 

vallási felekezethez való tartozás alapján, sem semmilyen más módon.14 Erre a legjobb 

megoldás a pedagógusoktól való példamutatás. Ezt a kérdést lehet közös foglalkozásokon 

taglalni, de a valódi eredményt a személyes példamutatásunkkal érhetjük el. 

Egészséghez való jog:  

Minden tanulónak joga van egészséges életmódot folytatnia legalább az iskola falain belül, 

még ha otthon ez nem is biztosított mindenki számára. A mindennapos testnevelés mellett az 

iskolai étkeztetés is igyekszik megfelelni ezeknek a szempontoknak. Nekünk, 

diákönkormányzatnak azonban felelősségünk, hogy ez az igény ne csak kialakuljon, de 

életmóddá is váljon. A házibajnokságok lebonyolítása képet adhat arról, hogy milyen jó a 

közös sportolás, a közös élmények megélése. Ezek a rendezvények az adott csapaton belüli 

tagok közötti emberi kapcsolatok fejlesztését is szolgálja. Az egészséghét során pedig a 

legszélesebb körben kaphatnak tájékoztatást különböző játékos feladatok keretében. Így 

elmondhatjuk, hogy ilyenkor a tanulás játék. 

A becsület és méltóság megóvása:  

A becsület nem más, mint a személy társadalmi megítélése! Fontos, hogy minden egyes 

rendezvényen tudatosítsuk a tanulókban, hogy ezen értékek megőrzése és tisztelete 

nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Itt szintén fontos a pedagógusok órai nevelő munkája, 

de a gyerekek saját életterükben már nem mindig emlékeznek erre. Éppen ezért 

elengedhetetlen, hogy akár egy iskolai buli alkalmával se engedjük kivetkőzni magukból őket,  

                                                 
14 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 



 
59 

 

és szokják meg, hogy ezek a dolgok nem csak tanórán fontosak, hanem a hétköznapjaikban is. 

Akár akkor is, amikor szórakoznak.  

 

Jó hírnév védelme, és a képmás és hangfelvétellel történő visszaélés:  

A technika fejlődése nem rekeszthető kívül az iskola falain. Ma már minden gyerek zsebében 

ott lapul a telefon, mely alkalmas képek és hangok rögzítésére. Az ezekkel készített felvételek 

és azok elhelyezése egyes közösségi oldalakon mindössze jópofa dolognak tűnhetnek gyerek 

fejjel. Azonban sajnos mi, pedagógusok is voltunk már szenvedő alanyai ennek. Sajnos a 

szülők nem minden esetben fordítanak kellő figyelmet ezen a téren a gyermekükre. 

Tudatosítanunk kell bennük, hogy az így készült felvételek nagy része jogellenes. 

Természetesen a legtöbb gyerek ebből mit sem fog érteni. Éppen ezért kell megtalálnunk a 

módját, hogy kialakítsuk bennük az ez irányú felelősséget úgy, hogy mégse érezzék korlátok 

közé szorítva magukat. Az azonban tény, hogy számtalan konfliktus kiváltó oka lehet ez a 

gyerekek között is, mely szükségtelen feszültséget szül. A közösségi oldalak használatának is 

van egy kultúrája, melynek ismerete a legtöbb tanuló számára hiányos annak ellenére, hogy 

szinte mindegyikük megtalálható rajta. Fontosnak tartjuk, hogy követve a technikai fejlődést, 

az új társadalmat mozgató ingerekre mi is időben és megfelelően reagáljunk. A társadalmi 

nevelés ugyanis jelenleg jelentős részben az interneten zajlik. Tanulóink ne fogadják el, 

kritika és után tájékozódás nélkül az interneten megjelenő információkat. Fel kell hívni a 

figyelmüket az információszerzés megbízható és biztonságos módjára. 

Magántulajdon védelme:  

Egy közösség számára a magántulajdon védelme az első értékek egyike, melynek tiszteletben 

tartása az egyik fő alapja az egészséges együttélésnek. Itt persze nem csak a komolyabb 

lopásokra és rongálásokra kell gondolni, hanem a mindennapi életben gyakran előforduló 

helyzetekre, melyek gyakran csak jópofa ugratásoknak indulnak, csakhogy eközben valaki 

magántulajdona a játék áldozatává válhat. Ilyenkor gyakran letudják az érintettek, hogy csak 

játszottunk, de éppen ezért kell kialakítani a felelősség tudatot minél hamarabb. Ezekben a 

kérdésekben biztosan nagy segítséget nyújthatna a rendőrség prevenciós feladatokkal 

foglalkozó szerve, melyek közös előadások és foglalkozások keretein belül elérhetnék a 

kívánt hatást. 
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2. 5 .4. A szabadidős, közösségi tevékenység közösségfejlesztő feladata 

   „A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös 

értékrend és tudat tart össze.” 

Minden gyermek számára a szabadidős tevékenység a személyiség önmegvalósítása 

mellett a közösséghez való szoros kötődés kialakításának is fontos színtere. Iskolánkban 

törekszünk olyan szabadidős tevékenységeket biztosítani tanulóink részére, ahol a 

kikapcsolódás, a pihenés és a szórakozás mellett a személyiségfejlődésre és a 

közösségépítésre is nagy hangsúlyt tudunk fektetni. 

Tanórán kívüli rendszeres szabadidős tevékenységeink, rendezvényeink, amelyek sokéves 

hagyományokkal rendelkeznek: 

a) Bűvös Kezek Társaságának kézműves foglalkozásai havonta 

b) Halloween buli, Márton-napi felvonulás 

c) Adventi rendezvények 

d) Családi nap15 

e) Mikulás buli 

f) Farsangi buli 

g) Húsvéti szokások 

h) Tavaszi egészséghét 

i) Anyák napja 

j) Gyermeknap 

k) Kirándulások nyári táborok 

l) Alapítványi bál 

m) Hulladékgyűjtés, elemgyűjtési akció 

Fontos számunkra, hogy a gyerekek külső irányítással (szülő, pedagógus), olyan 

tevékenységek közül választhassanak, amelyek örömet szereznek számukra. Az egyre 

csökkenő szabadidő differenciáltabbá válik, az életkoruk előrehaladtával egyre jobban a 

személyes, önálló akaratuk érvényesül a programok kiválasztásában. Tanulóink számára a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez olyan programokat biztosítunk, amelyet családi hátterük, 

hátrányos helyzetük miatt egyébként nem juthatnának hozzá.16 

A jól szervezett szabadidős tevékenységek, programok segítik: 

 Az erkölcsi értékek tudatosítását, 
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 A művelt magatartási szokások kialakítását, 

 A közösségi tudat erősítését, 

 A másság elfogadását, 

 A szocializációs folyamatok eredményesebb kezelését, 

 A prevenciós esély kihasználását, 

 A kompenzálási lehetőségek kiszélesítését. 

A 6-14 éves korosztályon belül nagymértékben változik a szabadidő mennyisége.  Ez az 

időmennyiség töredék részét képezi az iskolában töltött 8-9 órai elfoglaltságuknak. Nagy 

felelősség terheli azokat a pedagógusokat, akikre a gyermekek személyiségfejlődése 

szempontjából fontos a szabadidő tudatos és hatékony megtervezése, tartalommal való 

megtöltése hárul. 

Iskolánk életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. 

A gyermek szeretetet közvetítő környezetben válik képessé az együttéléshez szükséges 

erkölcsi normák betartására, a közösségi élet szabályainak elfogadására és alakítására. A 

közösség hatása annál jelentősebb minél gazdagabb lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a 

sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, élményszerzésre. 

A szabadidős tevékenységek kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt kirándulások, 

napközis foglalkozások érzelemmel teli élményei által a közösségfejlesztés kiválóan 

megvalósítható. 

Kiemelt feladataink: 

 A tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére, együttműködésre és ellenőrzésre 

nevelni. 

 Előre megtervezett játékokkal, foglalkozásokkal, tevékenységekkel a közösséghez 

való tartozás érzését fejleszteni, erősíteni.  

 A közösségi magatartás erősítése sokoldalú, változatos foglalkozásokkal. 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

 A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm 

– önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 
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közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása. 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, az érdeklődés felkeltése, a tanulók 

meggyőzése ezek hasznosságáról igen fontos feladatunk. 

 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet 

segítő külső szakemberekkel. 

 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem 

tevékenységük által aktívan közreműködve ismerik meg kulturális örökségünket. 

 A csoporton belüli kapcsolatok erősítése. 

 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az 

önfegyelem fejlesztése, a társakkal, vezetőkkel való együttműködés megalapozása, 

fejlesztése. 

 A közösen végzett munka során az egyéni képességek, aktivitás fejlesztése. 

 A tartós aktivitás fenntartása. 

 A társak iránti érdeklődés, az együttérzés, a szolidaritás, a megértés, türelem 

fejlesztése. 

 A személyiség egészére ható tevékenységformák megvalósítása. 

2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 4§. 12. alapján 

a.    Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

      -  kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

      -  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,     

      -  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. 
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b.    A gyermekek védelméről és gyámügyi szolgáltatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

2.6.1. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

 
A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

- a tehetségkutatás, tehetségazonosítás, felismerés és a nyomon követés, 

- a tanórán kívüli lehetőségek, 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

A tehetség 

Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. Az iskolavezetés feladata a 

tehetséggondozó munka feltételeinek megteremtése, a szervezeti keretek kialakítása, a 

pedagógusok tevékenységének összehangolása. 

            A pedagógusok feladata, hogy minden látóterükbe kerülő területen keressék, és 

figyeljenek fel a gyerekekben fellelhető tehetségre, még akkor is, ha az nem kapcsolódik 

közvetlenül iskolai tevékenységhez. A felfedezett tehetséges gyerekeket és szüleiket segítsék 

abban, hogy megtalálják adottságuk továbbfejlesztésének módját. Ismerjék el és bátorítsák az 

iskolai tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó hasznos tevékenységeket, eredményeket.  

            Minden pedagógus és pedagógiai munkát segítők az adott tanórán kívüli színtereken 

a gyermekkel kapcsolatos minden tevékenységére jellemző, hogy tisztában vannak azzal, 

hogy az egyes esetekben alkalmazott problémamegoldási stratégia az egész személyiségre 

hat. Ha különböző lehetőségek közül lehet választani, iskolánkban, minden gyereknek van 

rá lehetősége, hogy valóban válasszon.17 

 

A tehetségkibontakoztatását célzó tevékenységek: 

- iskolai szakkörök, 

- művészeti iskola foglakozásai, 

- felkészítések tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, 

- pályázatok, pályamunkák írása, 

- iskolai énekkar, sportkör, 

                                                 
17 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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- érdeklődési kör, önképzőkörök a tanulók igényeinek megfelelően, 

- házi versenyek, iskolák közötti versenyek, 

- Kövy nap – bemutatkozási lehetőségekkel (művészeti, tudományos és egyéb területen). 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

1. tanóra keretén belül 

2. tanórán kívül. 

a.) A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül 

A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

- német, angol, tantárgyak emelt szintű oktatása, 

- matematika tantárgy sávos oktatása, tehetséggondozó óra keret biztosításával, 

- csoportbontás idegen nyelvből és informatikából, 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni  

            vagy csoportos használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáink alkalmazása, 

- a viselkedéskultúra fejlesztése. 

b.) A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül 

A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek: 

- második idegen nyelv oktatása 7. évfolyamtól, heti 2 órában, 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

- a kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók   

           megfelelő fejlesztéséről, 

- tehetséggondozó szakkörök, egyéni és kiscsoportos felkészítés (1-5 fő) 

- a tanuló tehetségének és érdeklődésének megfelelő alapfokú művészeti iskolai  

           tanszakra történő beiskolázása. 

- iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok, terematlétika, 

- szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes,   

          multimédiás tanuló programok). 
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 Tehetséggondozással kapcsolatos személyi feladatok  

            Az iskolavezetés feladata a tehetséggondozó munka feltételeinek megteremtése, a 

szervezeti keretek kialakítása, a pedagógusok tevékenységének összehangolása. 

            A pedagógusok feladata, hogy minden látóterükbe kerülő területen keressék, és 

figyeljenek fel a gyerekekben fellelhető tehetségre, még akkor is, ha az nem kapcsolódik 

közvetlenül iskolai tevékenységhez. A felfedezett tehetséges gyerekeket és szüleiket segítsék 

abban, hogy megtalálják adottságuk továbbfejlesztésének módját. Ismerjék el és bátorítsák az 

iskolai tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó hasznos tevékenységeket, eredményeket.  

            A szabadidő-szervezői munkakör betöltése után tevékenységének részeként tekintjük a 

tehetségkutató és gondozó programok szervezését, lebonyolítását. 

 Tehetséggondozás jelene iskolánkban 

 A tehetség óriási kincs. A tehetségek viszik a vállukon a társadalmat, a gazdaságot, a 

kultúrát, a művészetet, a tudományt, hogy csak néhány területet emeljünk ki.  Éppen ezért 

szükséges az, hogy az oktatásunk minél több kreatív, jó problémamegoldó képességgel 

rendelkező, széles látókörű, divergens gondolkodású, azaz tehetséges embert neveljen ki. 

Ezen tehetségek gondozását már általános iskolás korban érdemes elkezdeni.  

Balogh László szerint a speciális tehetséggondozás színtere főleg a felső tagozatos életkor 

lehet. A tehetséggondozásban a következő területekre kell összpontosítani: a kritikus és 

kreatív gondolkodás, a problémakeresés és problémamegoldás, a kutatás és a döntéshozatal. A 

tehetséggondozás mellett szól, hogy sokféleséget biztosít és ezáltal segít fenntartani a 

motivációt, a képességek integrált alkalmazására  és az együttműködést elősegítő feladatokra 

koncentrál, nyitottságra és önállóságra nevel, s nem utolsó sorban kihívást nyújt az érdeklődő 

tanulók számára.  Iskolánkban a tehetséggondozás két fő területe a matematika és az idegen 

nyelv. A magasabb szintű tudás megszerzését az intézmény idegen nyelvből a 

tehetséggondozás időkeretéből kívánja megvalósítani, a matematika területén pedig szakköri 

lehetőséget biztosít a diákok számára, figyelembe véve a tanulók napi és heti 

leterhelhetőségét. A tehetséggondozásban résztvevők osztálytársaikkal egyidejűleg, de külön 

csoportban vesznek részt a matematika és az idegen nyelvi órákon (az alapóraszám esetében 

is), ezzel is biztosítva a gyorsabb haladást, és a megszerzett ismeretek sokrétű felhasználását 

és elmélyítését. Erre a képzési formára a tanulóknak jelentkezniük kell.  

A tehetséggondozásra való bekerülés feltételei a következők:  
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a.) a szaktanár véleménye, 

b.) a tanító véleménye a gyermek 4 éven át nyújtott teljesítményéről és terhelhetőségéről, 

c.) a tanórai aktivitás, 

d.) a szülői hozzájárulás 

e.) és a gyermek motivációja.  

 Matematika 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy 

mindinkább ki tudják választani, és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi 

jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, 

becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív 

stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és 

leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó 

tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati 

alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a 

reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, 

elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 

automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértéséhez a 

természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít 

kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

 A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért cél, az alkalmazóképes tudás elsajátítása, 

azaz, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert 

fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, 

grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segíthet a mindennapokban, és különösen a 

média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű 
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matematikai szövegek értelmezése, elemzése, a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos 

használata, a jelölésrendszer helyes alkalmazása. 

 Az óraszámok folyamatos csökkentésével - majdnem azonos tananyagmennyiség 

mellett - egyre nehezebb feladat a matematikai képességek fejlesztése, a tehetséggondozás. A 

fenti célok eléréséhez felső tagozaton minden évfolyamon heti 4 órában folyik a 

matematikaoktatás, sajátos módon. Az egy évfolyamon tanulók sávosan, a matematika iránt 

érdeklődők pedig külön csoportban vesznek részt a tanórákon. E mellett heti 1 alkalommal 

szakkörön foglalkozhatnak matematikai problémák megoldásával, az arra jelentkező 

tehetséges tanulók. Az ilyen foglalkozásokon lehet túllépni a kötelező minimumon, itt lehet 

megmutatni a tantárgy szépségét, itt lehet kialakítani – sok sikerélménnyel, változatos 

munkamódszerekkel – a tantárgy iránti belső motivációt, itt szárnyalhat a tehetséges gyerek 

fantáziája. Ezekben a csoportokban sem hozzuk előre a felsőbb évek témaköreit. Elsősorban a 

normál osztályok kerettantervének anyagát bővítjük érdeklődést felkeltő és gondolkodást 

fejlesztő ismertekkel, kiegészítő anyagrészekkel. Inkább a feladatanyag szintjének emelésén, 

mint a tananyag bővítésén van a hangsúly. 

Idegen nyelv 

 Az idegen nyelvek oktatásának legfontosabb célja, a Közös Európai Referenciakerettel 

(KER) összhangban, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása 

és fejlesztése. A tanulóknak az idegen nyelv tanulása során építeniük kell más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is.   

Az idegennyelv-oktatásának a nyelvet használók valódi szükségleteire kell épülnie, 

ezért a nyelvtanulási folyamat során a tanulókat különböző életszerű helyzetekre készítjük fel. 

Ezek olyan szituációk, amelyekkel a későbbiek során várhatóan találkozni fognak életükben. 

A nyelvtanulási folyamat során a tanulók az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. Megismerik azokat a nyelvi eszközöket, amelyekkel sikeresen 

megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. A tanulási folyamat szervezésében ezért 

fontos szerepet játszanak az együttműködést igénylő feladatok pl. a párbeszédek, 

projektmunkák. El kell sajátítaniuk továbbá, hogy hogyan lehet összefüggő nyelvi egységgé 

formálniuk mondanivalójukat. Ezen szabályok ismerete azonban nem elég, hiszen a sikeres 

kommunikációhoz szükség van a nyelvi érintkezést átszövő egyéb szabályok alkalmazására 

is. A nyelvhasználóknak ismerniük kell a különböző csoportok között zajló társalgás során 
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használható hangnemet és az udvariassági formulákat is. A tanulókat olyan nyelvtudás 

birtokába kell juttatni, amely megalapozza a későbbi nyelvtanulást is. A tehetséggondozás 

órakerete ennek megvalósítására kiválóan alkalmas.  

A nyelvtanulás során sokféle témával találkoznak a tanulók, valószínűleg mindenki 

talál kedvére valót, amiről szívesen elmondja véleményét. A tehetséggondozás keretében több 

lehetőség van a szóbeli megnyilvánulásokra, s ez jó lehetőséget nyújt a  a személyiség 

fejlesztésére is. Úgy kell megszerveznünk a plusz két tanítási óra tevékenységeit, hogy azok 

sokféleségének segítségével a diákok nyitottá váljanak az új ismeretek, tapasztalatok 

befogadására. Fontos, hogy a gyerekek örömüket leljék a nyelvtanulási tevékenységekben, 

valamint az is, hogy felkeltsük kíváncsiságukat a célnyelvet beszélő emberek és kultúrájuk 

iránt. A tehetséggondozás során erre is több alkalom adódik.  

Ki kell emelni azonban, hogy a tehetséggondozás során a plusz két – a 

tehetséggondozás időkeretéből biztosított – idegen nyelvi óra nemcsak több ismeret 

elsajátítását jelenti, hanem számos egyéb előnye is van.  

Lehetőséget biztosít  

- a megszerzett tudás elmélyítésére, a gyakorlásra és az alapok megszilárdítására,  

- a differenciált, a tanulók életkorának megfelelő oktatás megvalósítására,  

- a tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek kezelésére, 

- a kiegészítő anyagok felhasználására, 

- a tanulási motiváció további erősítésére, 

- a tanulók fokozatos felkészítésére az önálló nyelvtanulásra, 

- többféle kommunikációs gyakorlat megvalósítására, 

- s mindezek által a tehetséges tanuló erős oldalának fejlesztésére. 

Megteremti ezen kívül annak a feltételeit is, hogy minden tanuló megtalálja a neki megfelelő 

nyelvtanulási módot. A magasabb óraszám segítségével, kompenzálhatjuk azoknak a 

tanulóknak a hátrányát, akik az iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel 

rendelkeznek. Mindezek mellett számos olyan tevékenységet is el tudunk végezni, amelyekre 

az egyéb nyelvtanulási formákban általában kevesebb idő marad. Az irányított önálló tanulás 

is kiemelt szerepet kaphat ezekben a csoportokban 

A nyelvtanulás kezdeti szakaszában a beszédértés és a beszédkészség fejlesztéséé, a 

főszerep. A későbbiek során azonban ezek mellé fokozatosan beépül az olvasott szöveg értése 

és az írás is. Ezek a készségek csak komplex módon fejleszthetők úgy, ahogy azok a valós 
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kommunikációs helyzetekben is összekapcsolódnak. Minden esetben kontextusba ágyazott, 

konkrét beszédhelyzetekhez hasonló szituációkkal dolgozunk, melyek során a diákok 

nemcsak verbális, hanem non-verbális kommunikációt is használnak. A tehetséggondozás 

magasabb óraszáma ezek elmélyítésére szilárd alapot biztosít.  Végül, de nem utolsósorban, 

mivel a tehetséggondozás keretében magasabb szintű nyelvtudás birtokába jutnak tanulóink, 

sikeresebben tudnak szerepelni a nyelvi versenyeken és jó eredményeket érnek el a szóbeli 

felvételi vizsgákon. 

A tehetséggondozásban résztvevő gyermekek beszéd- és íráskészsége, szókincse, 

kommunikációs képessége javul, képessé válnak idegen nyelvű irodalom olvasására, külföldi 

kapcsolatok ápolására. A tehetséggondozás eredményességét a versenyeken elért 

eredményekkel, idegen nyelvi mérésekkel és a továbbtanulási statisztikákkal is mérhetjük. 

Végezhetünk szülői elégedettségmérést is. Ahhoz, hogy a tehetséggondozásban minél jobb 

eredményeket érjünk el, a nyelvi csoportok szervezésénél már kezdetektől fogva figyelembe 

kellene venni a következő alapelveket: 

 „A nyelvi csoportokat szintenként, nem osztályonként kell megszervezni, így 

évfolyamonként különböző szintű nyelvi csoportok is kialakíthatók. Így a diák 

nyelvtudásának megfelelő szintű csoportban tanulhat idegen nyelvet. Szükséges az alacsony 

létszámú csoportok biztosítása a hatékony nyelvtanulás érdekében, ezért a nyelvi csoport 

létszáma legfeljebb tizenöt fő.” 

A nyolcadik évfolyam végére a tanulóknak A2 szintre (alapszintre) kell eljutniuk, ami 

még nem alapfokú nyelvvizsga szint. Ezt a KER alapszintű felhasználói szintnek nevezi. Ezen 

a szinten a nyelvhasználó „megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes 

és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan 

egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van 

szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról.” (KER) 

Ez a tudás azonban nem elég egy sikeres alapfokú nyelvvizsga letételéhez. Ahhoz, 

hogy ez megvalósuljon, a tanulóknak el kell jutnia a B1 szintre (küszöbszintre) vagyis a KER 

szerint önálló nyelvhasználóvá kell válniuk, általános témákban is jártasaknak kell lenniük. 
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Ezen a szinten a nyelvhasználó „megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard 

szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 

munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan 

témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni 

élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja 

indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.” (KER) Itt megjegyzendő, 

hogy az első idegen nyelv esetében normál óraszám mellett a kerettanterv csak a 12. évfolyam 

végére tűzi ki ennek a szintnek az elérését. 

A két szint közti fontos különbség miatt az alapfokú nyelvvizsgára való felkészülés és 

felkészítés még több plusz munkát kíván mind a diáktól mind a pedagógustól. A heti 3+2 óra 

keretében a diákok eljutnak egy olyan nyelvtani szintre, amire a normál óraszámban tanulók 

nem, és ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy további plusz órákon a diákok tanáruk 

segítségével felkészüljenek az alapfokú nyelvvizsgára nehezebb feladataira. Tudjuk azonban, 

hogy ennek letétele életkorhoz is kötött, csak a 14. évet betöltött tanulók mehetnek 

nyelvvizsgázni, ezért minden évben attól is függ a nyelvvizsgázó tanulók száma, hogy mikor 

érik el az adott életkort. A nyelvvizsgarendszer tartalma alapfokon sem általános iskolás 

korosztály számára van kidolgozva, ezért csak a megfelelően érett gondolkodású, tájékozott 

tanulók képesek ebben az életkorban felkészülni erre a vizsgára. Vannak az általános 

iskolások számára kialakított nyelvvizsgák is, de ezek sajnos nem sorolhatók be a KER által 

meghatározott szintek egyikébe sem. 

2.6. 2  A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulókat segítő pedagógiai tevékenység 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Tantestületünk arra törekszik, hogy a magatartászavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdő 

gyermekek számára megtalálja a személyre szabott bánásmódot, az önbizalmat, örömet adó 

tevékenységet. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók ellátását a 
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Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény fejlesztő pedagógusai, szakemberei végzik. 

Fejlesztő szakembereink a korai felismerésen kívül fejlesztő óráik során a részképesség-

zavarok és a tanulási zavarok korrekcióján keresztül igyekeznek jó irányba befolyásolni a 

magatartászavarokat.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló esetében a 

nevelési tanácsadó rendelkezik hatáskörrel. Ezen gyermekek, tanulók a nevelési tanácsadó 

által kiállított szakvéleményben foglaltak szerint jogosultak fejlesztő foglalkoztatásra. 

 

A fejlesztés célja:  

A BTMN nehézséget mutató tanulók fejlesztésének célja, hogy a tanulók képessé váljanak 

az általános iskolai követelmények elsajátítására a nevelés-oktatás terén. A fejlesztés kiterjed 

a tanuló egész személyiségére. Figyelembe vesszük a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, 

képességeit.  

A problémát a különböző részképességek elmaradása, fejletlensége okozza. A fejlesztés az 

alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás készségszintű 

elsajátítását.  Fontos a tanulók egyéni szükségletének figyelembe vétele (gyógypedagógusi, 

fejlesztőpedagógusi végzettség) a szakmai tudás folyamatos bővítése. 

A cél eléréséhez hatékonyan működő team-munka kiépítésé szükséges:  

 a különböző ismeretekkel rendelkező szakemberek egymást kiegészítő és megerősítő 

munkája  (fejlesztő pedagógus- szaktanár stb.) 

 külső szakemberekkel történő kapcsolatfelvétel (szükség szerint pl.: pszichológus, a 

nevelési tanácsadó szakembere, gyógypedagógus.) 

 a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe. 

Eszközigény:  

A fejlesztést segítő és biztosító eszközök (pl.: könyvek, tanári segédleteket, fejlesztő 

eszközök, játékok, szoftverek) és módszerek  ismerete és alkalmazása.  

Az ellátáshoz egyéni fejlesztési terv készítése szükséges, mely az intézmény által felvállalt 

fejlesztés biztosításának ütemterve, személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő 

gyermekre irányul. 

A fejlesztő munka az egyes műveltségi területek adta lehetőségek kihasználásával 

történik Egyénre súlypontozva a tervezett re/habilitációs órák tartalmával összhangban 

alakítjuk ki a diszfunkciók leküzdését támogató oktatást-nevelést.  



 
72 

Ha a tanuló a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján egy tantárgyrész értékelése 

alól mentesítést kap, az annyit jelent, hogy értékelésénél az önmagához mért fejlődést kell 

osztályozni. 

A tantárgyak, tananyagrészek értékelése alól történő mentesítés a tanulót a tanórákon 

való részvétele alól nem mentesíti.  A tanórai munkában (differenciált feladatok végzésével 

párhuzamosan) továbbra is aktívan részt kell vennie. A mentesítést az iskolaigazgató a szülő 

által benyújtott kérelem alapján tanévenként érvényesítheti. 

Az adott tantárgy értékelése alóli mentesítésnek az a célja, hogy a tanulási nehézséggel 

küzdő tanuló a fejlesztő foglalkozásokon és/vagy korrepetáláson való részvétel során 

(valamint rendszeres otthoni gyakorlással) mielőbb felzárkózhasson az életkorának és 

osztályfokának megfelelő szinthez. A fejlesztő pedagógiai munka nem azonos a tanítók és a 

tanárok által biztosított korrepetálással, és a legtöbb esetben mindkettőre szükség van. 

Az értékelés alól történő mentesítés korlátozott időre szól, azaz ideiglenes, ezért a 

szakvélemény érvényességi ideje után lejár. A kontrollvizsgálat során történik annak 

megállapítása, hogy szükség van-e annak meghosszabbítására. Ha a tanuló a szakvélemény 

érvényességi ideje alatt annyira felzárkózott, hogy képes együtt haladni az osztályfokának 

megfelelő tananyag elsajátításában, akkor a mentesség fenntartására a továbbiakban már nincs 

szükség. 

 

2.6.3  Hátrányos helyzetű tanulókat segítő pedagógiai tevékenység 

 

 Iskolánk integrációs és tanulói lemorzsolódás megakadályozásának 

pedagógiai rendszere 

 

Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések 

 
Az integráció és a tanulói lemorzsolódás napjaink egyik legnagyobb kihívása. A társadalmi 

kirekesztés csökkentése fokozottan előtérbe kerül. Az európai uniós állásfoglalások 

fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos 

helyzete, speciális problémái miatt semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a társadalomban 

hátrányosan megkülönböztetve, valamilyen módon kirekesztve.  

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 

2020 stratégiára vonatkozó célkitűzéseihez tett hazai vállalás (a korai iskolaelhagyók 

arányának 10 %-ra történő csökkentése 2020-ra) teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) h) bekezdése az iskolai lemorzsolódás – és ezzel a 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
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korai iskolaelhagyás – megelőzését szolgáló beavatkozásokat megalapozó és támogató korai 

jelző-és pedagógiai intézkedésekkel támogató rendszer kiépítésére irányul. A rendszer célja 

továbbá a legalább középfokú végzettség megszerzése, ezzel elősegítve a fiatalok 

munkaerőpiacra való beilleszkedését, és hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás 

sikerességét. A korai jelzőrendszer működtetésével a nevelési-oktatási intézményekben 

nyilvántartott adatokra épülve értékelést, elemzést követően jön létre egy olyan pedagógiai 

munkát támogató rendszer, amely segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, támogatja 

az intézményeket a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendőkben, 

valamint a beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben 

tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex 

támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással 

kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és 

pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el. Ki 

nevezhetünk lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak – a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, 

akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a 

megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében 

komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.18 

 

Lemorzsolódást megelőzését célzó tevékenységek jellemzői  

- a be- és elfogadó szemlélet,  

- a gyermek- és tanulóbarát környezet,  

-  új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás 

folyamatában,  

- a széleskörű tevékenységformák biztosítása,  

- az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés,  

- a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd jellemzi intézményünket.  

 

Lemorzsolódás megelőzésének megnyilvánulási formái intézményi szinten  

- a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai 

tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli 

                                                 
18 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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foglalkozásokon (Pl. differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú 

ismeretközvetítés, kooperatív tanulás, projektoktatás, drámapedagógia, stb.); 

- az info -kommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata (a tanulók a 

napi tanulási gyakorlatban használják a számítógépet, tudnak ismereteket szerezni, 

elmélyítik az internetről, az SDT-ből, fokozatosan felhasználói szinten kezelik a 

számítógépet);  

- a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet megléte (hagyományos helyett 

csoportmunkára alkalmas csoportszobai, osztálytermi be- és elrendezés);  

- a széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása 

- a pedagógus ismeretközvetítő szerepe helyett facilitátor szerep kerül előtérbe;  

- a szülők és az óvoda, iskola partneri kapcsolatának tovább építése, az intézmény 

mindennapi életébe történő további bevonása,  

- a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítésében. 

 

Lemorzsolódás megelőzésének megnyilvánulási formái az egyén szintjén 

 

 valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és tanuló bevonásával a programba, 

megnyerve a szülőket is partnerként;  

 iskolánkban a pedagógiai munka egyik kiemelt területévé válik: az érintett tanulók 

hátrányainak feltérképezése az alapvető képesség és készségterületeken, az egészséges 

személyiségfejlődés, a szociális fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehézségek 

területe; 

 a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervek készítése 

megtörténik, megjelölve benne a hátrányokat, azok fokát, a kompenzációs feladatokat, a 

tevékenységeket, a módszereket és a szervezeti kereteket, színtereket, gyakoriságot – 

ennek megfelelő folyamatos egyéni fejlesztés zajlik;  

 a differenciált tanórai tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató, 

tehetséggondozó és az érdeklődési körnek megfelelő szakköri tanórán kívüli 

foglalkozások biztosítása, melynek eredményeként a lemorzsolódási, továbbtanulási, 

kompetenciamérési eredmények az érintett tanulók körében folyamatosan javuló 

mutatókat érnek el, 

 az érintettek bekapcsolódnak az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programokba (pl.: 

Útravaló Ösztöndíjprogram, Tehetséggondozó Program).  

 fokozott figyelem irányítása az érintett gyermekekre, tanulókra, pozitív befogadó 

intézményi attitűddel, folyamatos pozitív mintaadással,  
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 az intézményfokozatok közötti átmenet pedagógiai segítésében: óvoda-iskola, illetve 

általános iskola-középiskola között (egymás munkájának megismerése, tanítási tartalmak 

összehangolása, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés, 

esetmegbeszélések, közös programfejlesztések);  

 az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd, a befogadó szemlélet erősítése a 

pedagógusokban, a gyermekekben, tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a 

sajátos nevelési igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt, 

 A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei  

- Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek. 

 

 Az önálló tanulást segítő fejlesztés  

- a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önálló tanulási 

képességet kialakító programok  

- a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások 

- tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek.  

 

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése  

- tantárgyi képességfejlesztő programok 

- kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

- komplex művészeti programok  

 

Szociális kompetenciák fejlesztése  

- közösségfejlesztő, közösségépítő programok  

- mentálhigiénés programok  

- előítéletek kezelését szolgáló programok 

 A szociális és életvitel kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek 

tartoznak, amelyek egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és 

társadalmi beilleszkedésének. E terület lényeges elemei az önbizalom, az öntudatos és a 

környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia és az 

őszinte kommunikáció. A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs 

készség, a vitázó és érvelő képesség, a konfliktustűrő, kezelő, megoldó képesség. Éppen ezért 

az integráció társadalmi jelentősége szempontjából alapvető jelentőségű képességterületről 

van szó, ami nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek fontos; a nem hátrányos helyzetű 

tanulók éppen a heterogén osztályok révén sajátíthatják el például az interkultúralitás, a 

tolerancia, az előítélet mentesség elengedhetetlen kompetenciáit.  
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Lemorzsolódást elősegítő módszertani elemek  

- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés  

- kooperatív tanulásszervezés  

- projektmódszer  

- drámapedagógia  

A korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása a tanórákon jelentősen csökkenti a tanulói 

lemorzsolódást, hiszen ez adja a tanítási folyamatnak azt a keretét, melyben lehetőség van az 

eltérő fejlettségű, motiváltságú tanulók minél sikeresebb fejlesztésére. A korszerű 

tanulásszervezési formák alkalmazása során lehetőség van - a frontális módszerrel szemben – 

a tanórán minden tanuló megszólítására, aktivizálására, az egyéni haladás biztosítására.  

 

A tanári együttműködés formái  

- értékelő esetmegbeszélések  

- problémamegoldó fórumok 

- hospitálásra épülő együttműködés  

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása  

- pályaorientáció  

- továbbtanulásra felkészítő program  

 

Elvárható eredmények  

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az nevelési - oktatási intézményben    

  megfelel a jogszabályban előírtaknak.  

- Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel   

  rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére.  

- A tanulói lemorzsolódást megakadályozó tevékenységek beépülnek a helyi tantervbe.  

- Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.  

- Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.  

 

A program működtetésének eredményei  

- Nő az évfolyamvesztés nélkül tovább haladó halmozottan hátrányos és hátrányos 

helyzetű tanulók száma.  

- Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma.  

- Csökken az iskolai hiányzások óraszáma.  
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- Csökken a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók körében a 

magántanulók száma.  

- Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos és 

hátrányos helyzetű tanulók száma.  

- Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos 

átlagot meghaladó mértékben javulnak.  

 

Az intézményi lemorzsolódással veszélyeztett tanulói program működtetésével 

kapcsolatos éves feladatok  

 

- Központosított pályázati támogatás igénylése, 

- Együttműködési megállapodás megkötése;  

- HHH-s gyermekek, tanulók létszámadatainak (csoportok, osztályok – tagintézmények, 

telephelyek – intézmények között), jogosultsági feltételeinek áttekintése (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó határozat 

érvényessége), a szükséges osztályszervezési intézkedések megtétele;  

- Tanulói hátrányok feltárása, fejlesztendő területek beazonosítása, eszközrendszer 

elemeinek hozzárendelése;  

- Egyéni fejlesztési tervek elkészítése;  

- Egyéni fejlesztés megkezdése, fejlesztési naplók vezetése. 

 

 

2.6.4. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása intézményünkben 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az 

átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
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A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. 

 

Fejlesztés alapelvei 

A tanulók alapos megismerésére épülő differenciált, egyéni fejlesztési tervek, programok 

készítése, differenciált árnyalt értékelés, az önszabályozás, önértékelés kialakításának  

tudatos megszervezése. 19 

Az integrált keretek között nevelt SNI-s tanulóknál az irányelvben leírtakat alkalmazzuk. A 

fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő 

programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a 

szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár áll rendelkezésünkre. A 

szakembereket a feladatellátáshoz az Éltes Mátyás Áltanos Iskola és Kollégium Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény együttműködés keretén belül biztosítja.  

Fejlesztés célja, feladatai 

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 

Az „Irányelv” biztosítja, hogy: 

- a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 

önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

- ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is, 

- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 

- a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 

képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A sajátos nevelési igény 

kifejezi: 
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a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

 

Az ellátás személyi feltételei 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében az Éltes 

Mátyás Áltanos Iskola és Kollégium Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

együttműködés keretén belül biztosítja.  

– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár végzi, aki: 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

- javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására  

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális 

segédeszközök kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, 

tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 

módszerváltásokra; 

- együttműködik más pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 

képességeire, az ép funkciókra; 

- segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek 

önmagához mért fejődésének megítélésében; 

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Intézményünk a szakmai alapdokumentumában meghatározott szakmai 

alaptevékenységeket látja el: 
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c.) Az tanulásban akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

Az értelmi fogyatékosok ( mentálisan sérültek ) egyik alcsoportját képezik. Az enyhe 

értelmi fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, 

különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy 

funkciózavarával függ össze. 

Pszicho-diagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése. 

A tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak 

minősített, másrészt az általános iskolában tanulási nehézségekkel küszködő tanulók. Ide 

tartoznak azok a gyerekek, akik az idegrendszer biológiai és/ vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán 

tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása iskolánkban két részre tagolódik: 

1-4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a 

tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére. Differenciálással, terápiákkal kell 

felzárkóztatni a gyermekeket. A képességfejlesztésben hangsúlyt kell fektetni a közvetlen 

érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek. Az alapozás évei különösen 

fontos időszakot jelentenek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók további iskolai 

pályafutásában. 

5-8. évfolyamot felölelő szakaszban a tanulók fejlesztése az előző pedagógiai szakasz 

eredményeire, megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléltetés képi gondolkodás 

nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. 

Fejlesztési feladat: 

- megismertetni a tanulókkal közvetlen tárgyi és személyi környezetüket úgy, hogy azt    

  alakítani is képesek legyenek, 

- téri tájékozódás fejlesztése, 

- finommotorika fejlesztése, 

- egyensúlyészlelés javítása, 

- laterális dominancia kialakítása 

- utasítások végrehajtására nevelés, 

- figyelemkoncentráció fejlesztése, 

- a belső beszéd kiépítése, 

- bonyolultabb gondolkodási folyamatra szoktatás, 
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- kommunikációs készség fejlesztése, 

- a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése, 

 

Módszerek, eljárások: 

Olyan befogadó környezet megteremtése, ahová a fogyatékos gyermek is szívesen illeszkedik 

be:20 

- etikai módszerekkel emberi méltóságukra épülő nevelés, 

- pedagógiailag differenciáló, az egyén képességeit fejlesztő, határait tiszteletben tartó  

nevelés, 

- gyakorlati /munkára nevelő/ jelleg, 

- egyedi tulajdonságok figyelembe vétele, 

- a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, 

- fejlesztésükben az életkori sajátossághoz igazodó módszerek választása. 

 

Megvalósítás keretei: 

a) Normál osztályban - a tanítót gyógypedagógus látja el tanáccsal, és a gyógypedagógus 

terápiában részesíti a gyermeket. 

   Szükségleteik kielégítéséhez fontos: 

- olyan tanterem, amelyben többféle kisebb tér kialakítására van lehetőség, 

- humánus, befogadó osztályközösség, 

- tanulás szervezése, differenciálása 

- a közérdekű és mindennapi életet szolgáló információkhoz való hozzájutás biztosítása, 

- az állapotának megfelelő hatékony egészségügyi ellátás biztosítása. 

   Az egyéniesített neveléshez szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai 

tanárt, logopédust, pszichológust is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

 

b.)Az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése 

Alapelvek: 

A képzés során a tanulók egyéni képességeihez igazodva kell elsajátíttatni minden olyan   

 tevékenységet, amellyel az iskolai oktatás befejeződése után találkozhatnak. 
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A személyiség alakítására a játék van a legnagyobb hatással. Nevelő, fejlesztő hatása a 

tanulás és a munka tevékenységébe is beágyazódik. Ezért fontos az alkalmazása a képzés 

minden területén. Az értelmileg akadályozott tanulók oktatásának és nevelésének 

legalapvetőbb célja a minél teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása. 

Ellátásuk integrált keretek között valósul meg. 

 

Ennek érdekében a nevelés-oktatás feladata: 

a) a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, 

b) a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, 

c) a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása, 

d) gyakorlatorientált képzés, 

e) az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása, 

f) a képességek korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában, 

g) egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére, 

h) az épen maradt, kevésbé sérült részképességek feltárása és fejlesztése, 

i) a személyiség gazdagítása: az önelfogadásra, mások elfogadására, toleráns magatartásra   

   való nevelés, 

j) az eredményes társadalmi integrációra törekvés. 

Az értelmileg akadályozott tanulók integrált nevelésének és oktatásának szempontjai 

Megfelelő testi, lelki és értelmi fejlettségi szint elérése esetén az értelmileg akadályozott 

tanuló oktatása-nevelése elképzelhető integrált körülmények között is.  

A vonatkozó jogszabályokban előírt szolgáltatásokon túl a középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanuló számára lehetőséget kell teremteni a tanteremben a testi fejlettségnek 

megfelelő bútorzat használatára, habilitációs foglalkozásokon történő részvételre, tartalmi, 

módszerbeli differenciálásra a célok és követelmények terén, a differenciált segítségadásra. A 

fejlesztés alapja az alkalmazkodás az egyéni tanulási tempóhoz, az állandó megerősítés, 

gyakorlás, pozitív visszajelzés biztosításával. Fontos a tanuló folyamatos aktivizálása, a 

figyelem, az érdeklődés felkeltése és fenntartása. Az integrált oktatás megvalósítását 

nagymértékben segítjük a szülői házzal történő kapcsolattartással. Az integrált képzésben 

részt vevő tanuló értékelésénél elsődlegesen a tanuló önmagához képest elért fejlődését tartjuk 

szem előtt.. 
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c.)A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi 

rendszer szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző 

klinikai képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok 

atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett.   

A beszédfogyatékosság nem tekinthető elsődlegesen halláskárosodás következményének; 

együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, 

azok maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban az olvasás/írás/helyesírás/számolás 

területén kialakuló verbális tanulási zavarral. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak 

minősít. A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe alaki eltérésekhez 

társuló, észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig – sokféle változatban 

előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs zavarok 

következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. 

A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmaradt, a tanuló a 

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai/logopédiai ellátásra szorul, amit komplex 

fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében végzünk.  

 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek 

kielégítésében elsőbbséget biztosítunk az ép beszélő környezetben integráltan történő 

oktatásnak A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv 

alapján komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez 

igazodó tevékenységrendszer keretében végezzük. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, 

logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédfogyatékosság jellegétől 

függ. 

A beszédfogyatékos tanuló a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

tevékenységet, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző intézmény 
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szakvéleménye alapján adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben 

részesülhet.  

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekszünk a pszichológiai és fiziológiai 

tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől 

az egyénre szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a 

komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív viselkedés 

és a szociokulturális környezet sajátosságainak  figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a 

kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív képességek 

kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia hatékonysága fokozható.   

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, szakmailag 

megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az egyéni és csoportos 

foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív, komplex és folyamatos 

fejlesztőmunka napi rendszerességgel. 

h) A fejlesztésünket a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában – a minél 

gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló 

valamennyi felnőtt partnerként vesz részt. 

 

d.)Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel 

veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes 

hatásának következményei.  

Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási 

képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 
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kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi 

sérülése és az egyenetlen képességprofil. . 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, céljai,  

feladatai és módszerei  

 

– Az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb szociális adaptáció és önállóság 

feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási 

készségek hiányának speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek 

fejlesztése. 

– A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési 

elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos 

készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való 

beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

– Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása. 

– A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt külön kiemelt fejlesztési 

feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek 

folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-megoldási 

módszerek tanítása. 

– A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése. 

A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy 

mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához 

(az egyéni fejlettségének szintjén) 

 

Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

 – A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért 

intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen 

képességprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre 

alkalmas eszközzel való folyamatos követésével. 

– Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

– Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 
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– A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ 

átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább 

független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás 

stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése 

fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

 

e.) Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének 

elvei 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik 

az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-

szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása 

miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai 

megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

 diszlexia, 

 diszkalkulia, 

 diszgráfia  

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg.  

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együtt járást. Gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti 

közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki.  

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy  

- a tanulók általában fáradékonyabbak,   
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- az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,  

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint   

- a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.  

 

 Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral 

küzdő tanulók iskolai fejlesztése   

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői 

bizottság szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, 

szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően 

történik.  

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszicho-

pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget 

szerzett gyógypedagógus, pszichológus és egyéb szakemberek bevonásával történik és 

rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről tájékoztatjuk az 

osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek 

osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően. 

 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és 

viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus 

tanulási zavar valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, 

differenciáldiagnosztikai irányultságú állapotfeltárást igényel a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottságok részéről.  

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással 

(diszgráfia) és a számolással (diszkalkulia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő 
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nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között 

alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn.  Ennek az eltérésnek a hátterében a 

megismerési képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás 

vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában 

jelenhetnek meg. 

 Diszlexia- az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői: 

- a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

- hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége  

- értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

- gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

- rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

- írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

- vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén.  

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai 

- a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

- a rövid távú emlékezet, 

- az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

- a testséma biztonságának kialakítása, 

- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel, 

- az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 
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- speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

- az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.  

 

Diszgráfia - az írás grafomotoros jellemzőinek zavara  

Jellemzői: 

- csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

- szaggatott betűalakítás és betűkötések 

- rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség 

- egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

- kialakulatlan kézdominancia 

- lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé 

- továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás)   

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok 

létesítésének céljára.  

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs 

mozgásokra, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák 

alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés) 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának 

megteremtése, 

 sikertudat kialakítása. 

Diszkalkulia - a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, 

grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége.  

Jellemzői:  
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 a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

 a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,  

 a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és 

szabályalkotás zavara, 

 a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,  

 helyi érték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei, 

 szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

 számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei, 

 mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának 

nehézsége, 

 számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 

 komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 

 gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége, figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának 

megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia 

megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a 

tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten szerveződő 

képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás 

rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.  

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

 matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,  

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
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 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, 

a képi, vizuális megerősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

 a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása,  

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

f.) Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési 

igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával 

küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus 

folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

Jellemzői: 

 szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani 

 komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket 

gátolni  

 az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként 

düh, haragreakciók 

 motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb)  

 megkezdett tevékenység befejezetlensége 

 ingersorozatok hibás kivitelezése 

 tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)   

 én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek 

A fejlesztés célja: a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai: 

- team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés  

- speciális figyelem-tréning 

- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése 

- fokozott egyéni bánásmód 

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése 
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- feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése 

- motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá azok, amelyek a szocio-adaptív 

folyamatok zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az 

érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás 

gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben 

hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen 

idegrendszer működési zavar, az un. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom 

húzódik meg.  

A fejlesztés célja  

- a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

 Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

 pszichoterápia, 

 a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 

keretek rendszeres alkalmazása, 

 önértékelési képesség fejlesztése, 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,   

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

 a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

2.6. 5. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló 

népesség-csoportok (a gyermekvédelem alanyai): Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka jelenti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű családok folyamatos figyelemmel 

kísérését, gondozásukat; valamint azoknak az eseti problémáknak a kezelését, ami miatt a 

tanuló kapcsolataiban és teljesítményében jelentős negatív változás következik be.  

Az elmúlt években bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások hatásainak 

következtében egyre nagyobb szerepet kap az iskola, hiszen a keletkezett problémák 
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befolyásolják a gyerekek eredményeit, viselkedésüket; társaikhoz és a munkához való 

viszonyukat. Így megnőtt az ifjúságvédelem jelentősége is. 

Cél:  

Korunk veszélyforrásaival szemben tanulóink személyiségének, életszemléletének 

olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív 

jelenségek elutasítására. A gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, ill. segítségnyújtás annak megszüntetésében, betartva a 

titoktartási kötelezettség előírásait. 21 

Feladat: 

• ön- és társismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása,  

• társas kapcsolatok pozitív irányba történő változtatása,  

• devianciák csökkentése,  

• évente a veszélyeztetett- és hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartásba vétele,  

• törekvés a veszélyeztető körülmények felszámolására, legalábbis ezek csökkentésére,  

• pedagógusaink el- és befogadó szemléletének formálása, hogy alkalmasak legyenek a    

   Problémák kezelésére (egészségnevelés, drog-prevenció, pszichés fejlődés zavara miatt   

   tanulók integrálása).  

• minden olyan veszélyeztető ok csökkentése, amely a tanulók fejlődését zavarja, ennek  

  érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:  gyermekjóléti szolgálattal, - családsegítő   

  szolgálattal, - védőnővel, - iskolaorvossal, - rendőrséggel, - polgármesteri hivatallal; az  

  iskolai  DÖK-kel. 

A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei  

• közvetlen kapcsolattartás a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel és szüleikkel  

   az osztályfőnökökön keresztül; ha szükséges családlátogatás, tanácsadás, fogadóóra,  

• szülők figyelmének felhívása, ha megváltozott a gyermek: magatartása, tanulmányi   

   munkája, társaikhoz, felnőttekhez való viszonya,  

• szülők figyelmének felhívása a halmozottan hátrányos gyereke esetén a kedvezmény  

  segítség lehetőségének igénybe vételére,  

• pályaválasztás segítése,  

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  

• egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel, védőnői koordinálással,  

• szabadidős programokon való részvétel segítése propagálása,  

                                                 
21 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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• törekvés a tanulók szociális helyzetének javítására: segélyek, természetbeni juttatások,  

• az iskolai étkeztetés lehetőségének biztosítása,  

• tanulószobai foglalkozásokon való részvétel lehetősége.  

 

Az eljárás a következő lépéseket tartalmazza: 

 

-  jelzés  

-  kapcsolatfelvétel a gyerekekkel  

-  kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal  

-  probléma-megoldási lehetőségek feltárása  

-  konkrét intézkedés  

-  nyilvántartásba vétel  

-  folyamatos figyelemmel kísérés.  

Kapcsolódó tevékenységek  

Oktatási segítség  

Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése, indulási hátrány csökkentése, 

tehetséggondozó foglalkozások szervezése, differenciált oktatás és képességfejlesztés. A 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat iskolánkban épületenként 

ifjúságvédelmi felelős koordinálja, szervezi. A gyermekek és szüleik minden tanév elején 

írásban értesülnek az ifjúságvédelmi felelős fogadó idejéről, helyéről, valamint arról, hogy 

milyen problémával fordulhatnak felé. Iskolánk tanulóifjúságának egészséges életmódra 

neveléséhez, drog-prevenciós tevékenységéhez drogstratégia, drog-prevenciós program, 

valamint az egészségnevelési program tartalmazza ez irányú feladatainkat. 

Gyermekvédelmi tevékenységi formák, módszerek, eszközök:  

a) személyiségfejlesztéssel kapcsolatos módszerek (osztályfőnöki órák, tanórák keretében):  

  mentálhigiénés, egészségnevelési programok, 

  bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok,  

  szexuális felvilágosítással kapcsolatos programok,  

b) speciális gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység, mely elsősorban a hátrányos 

helyzetű, vagy veszélyeztetett tanulók problémáinak feltárására irányul,  

c) a szülők szemléletformálása, megnyerése (módszerei: szülői értekezletek, fogadó órák,  

tanácsadás, tájékoztatás). 

Iskolánk közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének kiszűrésében, megelőzésében 

és megszűntetésében. Együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel.  
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Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkájához 

szükséges feltételekről. Tájékoztatjuk a szülőket az esetleges hiányzásokról, rendbontásokról, 

de a dicséretekről és az eredményes és kimagasló tanulói teljesítményekről is. A 

gyermekvédelemben méltó partnerei szeretnénk lenni a szülőknek.  

A gyermekvédelem szervezeti és munka formái:  

 a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökökkel folyamatosan konzultál a felmerülő 

konkrét gyermekvédelmi problémákról, egyeztet a pszichológussal. 

 feljegyzéseket és nyilvántartást vezet a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos 

helyzetű tanulókról. 

 összehangolja a hátrányos helyzetű tanulók segítésére irányuló tevékenységeket 

(díjfizetési kedvezmények, ösztöndíjak, tankönyvtámogatás). Kezdeményezi a sajátos 

nevelési igényű tanulók szakvéleményezését, a szakvélemény megújítását. 

 havonta esetmegbeszélésen vesz részt, ezen tájékoztatja a Gyermekjóléti Szolgálatot, 

szükség esetén cselekvési tervet dolgoznak ki az egyes gyermekvédelmi esetekkel 

kapcsolatban.  

 folyamatosan tájékoztatja tevékenységéről az iskola igazgatóját, illetve helyettesét, 

évente nevelési értekezleten számol be az iskola gyermekvédelmi helyzetéről. 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése 

• Jogszabályi háttér: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

•  A szolgáltatás célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 

gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

• Személyi és tárgyi feltételek: 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott 

gyermekre vetítve 1 fő szakember. Tárgyi és elhelyezési feltételek a család- és 

gyermekjóléti központ és a köznevelési Egyéni színtéren pl: � tanácsadás a szülőknek 

a gyermeknevelés és a családi élet más területein levő problémák esetén, valamint az 

óvodában jelentkező problémák kapcsán, 

•  Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, gyermekvédelmi és 

szociális ellátórendszer működéséről, valamint az ügyintézésben való segítségnyújtás 
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stb. Csoportban végzett tevékenység keretein belül: szülő csoportok szervezése, 

vezetése, szükség esetén az óvodapedagógusok segítése, tudásuk bővítése.  

• Közösségi tevékenység keretein belül: az óvoda által szervezett és megvalósított, az 

egész óvodai közösséget érintő rendezvények lebonyolításában való részvétel, 

részvétel a szülői értekezleteken, fogadónapon elérhetőség biztosítása a szülők 

számára, gyermekvédelmi munka támogatása stb. intézmény között létrejött 

együttműködési megállapodás alapján.  

 

2. 6. 6.  Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A cél  

 segíteni a tanulók beilleszkedését, (viselkedési, magatartási formák elsajátítása, ami 

lehetővé teszi a hasonulást máshoz, játékszabályok betartása)  

 ismeretelsajátítását, (a gyermek-gondozási és tevékenység specifikus képességeinek 

szociális, tanulási, önszabályozási képességének fejlesztése)  

 egyéni ütemű fejlődését (mindenkor a tanulóból kell kiindulni, hozzá mérni a célt, a 

tempót.)  

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják 

•  Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése.  

•  Könyvtárhasználat.  

•  Önismereti csoportok létrehozása, működtetése (szabadidő hasznos eltöltésének  

    megtanítása, sport, olvasás megszerettetése, mozi, múzeumlátogatás).  

•  Drog és bűnmegelőzési programok mentálhigiénés programok lásd egészségnevelési  

   program (életmód program bevezetése, családi életre felkészítés).  

• Pályaorientációs tevékenység.  

• Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről, szülői értekezleten, fogadóórán, 

családlátogatásokon (családok folyamatos segítése a gyermeknevelésbe).  

• Motiválás arra, hogy a gyerek napközis vagy tanulószobai ellátásba részesüljön.  

• Kapcsolat felvétel a szolgáltató intézményekkel a meglévő kapcsolatok erősítése.  

• Pályázatok figyelése.  

• Esélyegyenlőség megteremtése.  

• Ruhagyűjtés.  
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• Iskolai szünetekre igény szerint foglalkozások szervezése, a városi szervezésű programok   

   ajánlása.  

• Állandó és folyamatos odafigyelés a tanulóra.  

• Pályaorientációs tevékenység.  

• Szakemberekkel további kapcsolatok kiépítése, a meglévő kapcsolatok erősítése.  

• Ösztöndíjak megpályázása  

• Tankönyvek kölcsönzési lehetőségének biztosítása. 

 

Tanulóink hátrányos helyzetűek lehetnek: 

 

 Családi mikrokörnyezetéből adódóan, 

 Családi házon kívüli környezet miatt, 

 Iskolai körülményeiket tekintve, 

 Csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyerekek) 

 Munkanélküli szülők gyermekei, 

 Tartós betegség miatt. 

 

 

2.7. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 
 

 

A pedagógus joga, hogy: 

 

 személyét megbecsüljék, 

 pedagógiai program alapján a nevelési/oktatási módszereket megválassza,helyi tanterv 

alapján a munkaközösség véleményének kikérésével tankönyvet válasszon,pedagógiai 

program megalkotása, képzésen vegyen részt – iskola eszközeit használja, 

 pedagógus igazolványra jogosult 

Kötelessége: 

 személyiségfejlesztés, 

 erkölcsi fejlődés elősegítése, 

 családi élet értékeire nevelés, 

 szülő rendszeres tájékoztatása, 

 gyermek testi-lelki egészségének megóvása, 

 gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése, 

 ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése, 
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 tanulók sokoldalú értékelése a pedagógiai program alapján, 

 továbbképzéseken való, részvétel - minősítés, 

 adminisztratív feladatok teljesítése, 

 éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen 

 hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése 

 együttműködjön munkatársaival, más intézményben. a tanulók érdekében. 

 

 

Elvárás minden pedagógussal szemben: 

 A magatartási zavarokkal küzdő gyerekeket és azok megnyilvánulásait ne 

egyszerűen „zavaró körülménynek” tekintse, hanem jelzésként, tünetként 

értékelje, amely további tennivalók megvalósítását teszi szükségessé 

 Képes legyen az ún. ”vészjeleket” észlelni és megfelelő súllyal értékelni 

(agresszió, szorongás, magány, erkölcsi problémák, hazudozás, lopás, csavargás 

stb.) 

 Vegyen részt az okok feltárásában, segítse a gyermek személyiségének leginkább 

megfelelő stratégia kialakítását, legyen képes annak következetes, mindennapi 

végrehajtására is 

 Tudjon differenciáltan oktatni, nevelni 

 Semmilyen hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a tanulót 

 Az értékelésénél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit 

 A teljesítmény mérésénél a tanulónál önmagához mérten is nézze a fejlődést 

 Nevelje a közösséget a képességek különbözőségeinek tolerálására 

 A szülővel kiemelten, figyelmesen és tapintatosan viselkedjen, foglalkozzon 

 A tanuló problémáit értesse meg a tanártársakkal 

 Szükség esetén forduljon szakemberekhez a tanuló ügyében (gyermekvédelmi felelős, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, egyéb szakszolgálatok) 

 Kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét 

 Szükség esetén adjon írásban véleményt a tanuló iskolai magatartásáról, 

teljesítményéről. 
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 2.7.1. A pedagógusok iskolai feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, felvételi, javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 2.7.2  Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök iskolai feladatai 

 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. 

Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a 
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szerepe és a tevékenysége abban is, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a 

tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család között. Az 

osztályfőnöknek fel  kell, ismerne a tanuló problémáit, érzékelnie kell az esetleges deviáns 

eseteket, és lehetőség szerint meg kell találnia a problémák megoldásához a helyes utat, vagy 

azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.  

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik a diákönkormányzat képviselőjével, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatokra, kapcsolatot tart az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, szociális megsegítésére.  

  A közösségi élet szervezése, az osztályfőnöki órák tanmenetének elkészítése. 

 Mérések, adminisztrációk elvégzése, javaslatot tesz az iskolai jutalmazási rendszer 

elérésére. 

  A hagyományrendszerhez, munkatervhez kötődő tevékenységek elvégzése, 

  1 és 8. évfolyam speciális feladatainak ellátása / beiskolázás, továbbtanulás,/ 

  Családlátogatás, kapcsolattartás: szülőkkel, tanárokkal,  

 Szülői értekezletek, fogadóórák és nyílt napok megtartása.  
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2. 8. A tanulók részvételi joga az intézményi döntés 

folyamatában 
 

    Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, 

így a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségeket, hogy a tanulók összességét 

érintő ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a 

jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, véleményezési jogukat gyakorolhassák.  

Nkt. 48.§ (4), EMMI rendelet alapján  DÖK-ön keresztül érvényesítik jogaikat- 

osztályképviselők megbízásával. 

 DÖK megválasztása: szeptember- pedagógus megbízása – diákközgyűlés tanév rendje 

szerint történik. 

 DÖK javaslatot tehet: tanórán kívüli foglalkozások szervezésére, 1 tanítás nélküli 

munkanap programjára. 

 DÖK vélemény nyilváníthat: egész közösséget érintő, értékelő, pályázatok, sportkör, 

könyvtár stb. 

 Egyénileg élhet a pedagógiai programon belüli tantárgyválasztás és oktatási forma- 

választás lehetőségével. 

 

2. 9 .  Az iskola kapcsolattartásának formája és rendje a 

partnereivel 
 

2.9.1. A kapcsolattartás formája és rendje a tanulókkal 

 
Együttműködés a tanulói közösséggel, melynek szervezeti formái:  

 osztályközösségek, 

 diákönkormányzat, 

 tanulószobai közösségek, 

A megvalósulás színterei  

 Igazgatói tájékoztatás: diákgyűlésen  

 DÖK segítő pedagógus tájékoztatója: diákgyűlésen, faliújságon, iskolarádióban,  

 Osztályfőnökök tájékoztatója: osztályfőnöki órákon folyamatosan,  

Sikerkritérium:  

 megvalósul a tartalmasabb, sokoldalú együttműködés tanulók, pedagógusok, szülők 

kapcsolatában,  

 szülők és tanulók aktív kezdeményezők az együttműködési lehetőségek bővítésében, 

elismerik egymás eredményeit,  

 megértő, közvetlen légkör alakul ki minden közösségben.  
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2. 9. 2.  A kapcsolattartás formája és rendje a szülőkkel 

Cél: Kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat 

kialakítására, fejlesztésére, a korai iskola elhagyás megelőzése érdekében.22 Az eredményes 

nevelő–oktató munka fontos feltétele a szülőkkel való kapcsolattartás. Partnerként kezelésük, 

az iskolaéletéről, gyermekükről történő széleskörű tájékoztatásuk együttműködési készségük 

záloga. Fontos, hogy elvárásaikat, javaslataikat, kéréseiket és véleményüket közölni tudják az 

iskolával. Érezniük kell, hogy érdekeink közösek. A jó együttműködés feltétele, hogy a szülő 

bizalommal fordulhasson az iskolához. Az iskola pedagógiai programját a szülők és 

érdeklődők az iskola könyvtárában, iskola honlapján és az igazgatói irodában bármikor 

megtekinthetik, elolvashatják. A szülő és az iskola kapcsolattartásában döntő fontosságú 

szerepe van az osztályfőnöknek. Az együttműködés olyan folyamat, melynek során a közös 

cél elérése csak feladatmegosztással érhető el.  

 

Feladat:  

- tájékoztassuk a szülőket: nevelési céljainkról, alkalmazott eljárásokról, módszerekről,   

   mindennapjainkról,  

- feladatellátási helyünkön rendszeresen évente több alkalommal szervezünk családokkal,   

   szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítását, erősítését célzó közösségi napokat, családi  

   napokat,23 

- tegyük kapcsolatainkat tartalmassá, erősítsük fokozatosan, javítsuk folyamatosan azokat,  

- kérjük ki a szülők és tanulók véleményét az őket is érintő iskolai döntésekben,  

- biztosítsunk alkalmat arra, hogy a szülők gyermekeikkel együtt tevékeny résztvevői   

   legyenek intézményünk életének,  

- mérjük fel partnereink igényeit, hogy elvárásaiknak eredményesen meg tudjunk felelni.  

 

A kapcsolattartás formái, szervezeti keretei  

• Az osztályok szülői munkaközössége: Iskolánkban évente két alkalommal központilag 

szervezett szülői értekezletet tartunk. A tanév első szülői értekezletén, megalakulnak az osztályok 

ISZSZ-i, amelyek az ott tanuló gyermekek családjának érdekeit képviselik egyéni vagy egész 

közösséget érintő ügyekben. Ha évközben komoly nevelési problémák merülnek fel az 

                                                 
22 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 

 
23 u.a 
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osztályban, bármelyik ISZSZ tag kezdeményezheti a rendkívüli szülői értekezlet összehívását. A 

kapcsolattartás az osztályfőnökön keresztül valósul meg. Erre az osztályfőnököt vagy az 

osztályban tanító szaktanárt meg kell hívni.  

• Az iskolai ISZSZ: Tagjai az osztályok SZMK vezetői. A választmány tagjai maguk közül 

elnököt választanak. A szülői testület munkáját egy összekötő tanár is segíti. Az iskolai ISZSZ 

összehívását évi rendes értekezleteiken túl indokolt, vagy az iskola egészét érintő, döntést igénylő 

esetekben az iskola igazgatója, vagy bármely ISZSZ tag kezdeményezheti. Az elnök a tanulók, 

vagy a szülők nagyobb közösségét érintő kérdésekben közvetlenül az igazgatóhoz fordulhat.  

A kapcsolattartás személyes formái fontosak, mert közös élmények hordozói, közvetlen 

segítségnyújtásra, egymás megismerésére, véleménycserére adnak lehetőséget. A legtöbb 

probléma ilyen formában orvosolható. A családlátogatások, az alkalmi, egyéni beszélgetések 

kombinációja ezért kimondottan fontos számunkra. A pedagógus nem zárkózik el előle. Az 

osztály és iskolai rendezvények, a nyílt napok . 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 évente legalább két szülői értekezlet összehívása. 

  A szülői értekezletek főbb témái:  

o Pedagógiai program, 

o tanulmányi kérdések  

o a tanulók munkafegyelme, magatartása  

o az iskola házirendjének megbeszélése  

o tájékoztatás a pályaválasztás, továbbtanulás lehetőségeiről  

o tájékoztatás az iskola által szervezett szakkörökről, előkészítőkről  

o tanulmányi kirándulások előkészítése  

o javaslatok kulturális és szabadidős programokra. 

  amennyiben a tanuló igazolatlanul hiányzik, fegyelmi probléma merül fel, 

illetve tanulmányi eredményében komoly visszaesés tapasztalható, az 

osztályfőnök hivatalos levélben értesíti a szülőt, gondviselőt, és személyes 

beszélgetésre hívja be. 

 a szülő bármikor kezdeményezheti a kommunikációt a tanárral, illetve 

iskolavezetéssel, minden kezdeményezésre reagálunk. 

 Nyíltnap, fogadóóra: célja a szaktanárokkal való egyéni találkozáson 

véleménycsere a tanuló tanulmányi munkájáról, iskolai viselkedéséről. 
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  A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 szülői értekezleten való megjelenést, 

 kritikus véleménynyilvánítást, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését; közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

A tájékoztató füzet és a Kréta rendszer a szülő pedagógus kapcsolattartásának formái. 

A tájékoztató füzetbe történő bejegyzésekkel a pedagógus tájékoztatja a szülőt a tanuló 

előmeneteléről, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos észrevételeiről. A szülő kísérje 

figyelemmel a bejegyzéseket, aláírásával jelezzen vissza a pedagógusnak.  

Az osztálytanítók az üzenő füzettel és a Kréta rendszeren keresztül tartják a 

kapcsolatot a szülői házzal, jelzi észrevételeit a tanulmányi munkával és szabadidős 

elfoglaltságokkal kapcsolatosan. A szülők hiteles tájékoztatásához hozzátartozik, hogy az 

osztályzatok az értékeléssel egy időben, az e-naplóban és a tájékoztatóban is megjelenjenek. 

Szükség esetén az írásos értesítési formák mellett más módon is gondoskodhat (telefon, 

hivatalos levél, családlátogatás) a pedagógus a szülő mielőbbi értesítéséről. 

 

Szülők mindennapi feladatai e közös munka érdekében: 

 
• Ismerjék a köznevelési törvényben meghatározott kötelességeiket, és azt gyakorolják is.  

• Érdeklődjenek gyermekeik iskolai munkájáról.  

• Közvetítsenek olyan adatokat, amelyek gyermekük tanárai számára fontosak lehetnek.  

• Gyermekük érdekében próbáljanak meg elfogulatlanul ítélkezni.  

• Működjenek együtt az iskolával, a pedagógussal.  

Megvalósulás feltételei mindkét oldalról az érdeklődés, megvalósulásának színterei a 

fogadóórák, családlátogatások, alkalmankénti beszélgetések. 

 Sikerkritérium: ha mindkét oldal problémamentes, érzi az odafigyelést számunkra. A 

pedagógus nem zárkózik el előle. Az osztály és iskolai rendezvények, a nyílt napok során 

pedig a szülő az iskolai munka részesévé válik, ami egyébként legfőbb célunk is.  
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2.9.3. A kapcsolattartás formája és rendje a pedagógusokkal 

 
• Kezeljék partnerként, nevelőtársként a családot, a szülőt, alakítsanak ki vele jó kapcsolatot 

(fogadóóra, nyíltnap, családlátogatás)  

• Ismerjék tanulóik családi hátterét, azok szerkezetét, életmódját, értékrendjét benne a 

gyermek helyzetét, szerepét (családlátogatás alkalmankénti beszélgetések)  

• Osszák meg a szülővel a gyermekéhez kapcsolódó megfigyeléseiket, tapasztalataikat. Vita 

esetén szakmailag indokolják véleményüket, intézkedéseiket.  

• Tartsanak rendszeres kapcsolatot a problematikus gyermekek szüleivel, lehetőségeikhez 

mérten próbálják kedvező irányba terelni az általuk hibásnak vélt nevelési gyakorlatot.  

• Adjanak szakmailag indokolt tanácsot a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási és 

tanulmányi problémák megelőzésére.  

• Tájékoztassák a szülőt rendszeresen, ha szükséges azonnal, a gyermek előmeneteléről, 

magatartásáról, szorgalmáról.  

• Törekedjenek bevonni a szülőt közvetlen iskolai, nevelési feladatok megoldásába is.  

 

Iskolánk ezen belül a pedagógus a gyermek helyes neveléséhez a következő 

segítségnyújtási formákat kínálja: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

 változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési 

módokat 

 előre tervezett szülői értekezletek, 

 rendkívüli szülői értekezletek, 

 fogadóórák, 

 pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási szülői értekezlet 

 családlátogatás. 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 szülői munkahelyeken üzemlátogatás, 

 családi játékos vetélkedők, 

 közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével. 

  iskolai ünnepélyeinken való részvételük 
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2.9.4.  A kapcsolattartás formája és rendje intézményekkel 

 
 Minden eset kapcsán feltérképezzük a megoldásba bevonható valamennyi partnert, 

elérhetőségüket nyilvántartjuk, naprakészen vezetjük és frissítjük. 

 Több éve tartalmas az együttműködési terv alapján az óvoda-iskola kapcsolata. 

Ennek ékes bizonyítéka a több évi munkakapcsolatunkra épülő együttműködési 

megállapodás, amely nagymértékben megkönnyíti az első osztályos tanító nénik 

dolgát és orvosolja az óvoda és iskola közötti átmenet problémáit.24 

 Berettyóújfalui Tankerület iskoláival szakmai együttműködés, versenyszervezés. 

 Debreceni Tankerület Nádudvari Telephelye Pedagógiai Szakszolgálatával. 

 Munkánkhoz nagy segítséget nyújt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, ahol 

együttesen nap, mint nap küzdünk a hátrányos helyzetű tanulók problémáival 

szemben. 

 Református Egyház községgel, amely meghatározza a működés területeit az 

együttműködés alapján. 

 Civil Szervezetekkel tartunk kapcsolatot pl. Nagycsaládosok egyesülete,  

 A megye középiskoláival jó kapcsolatot tartunk fenn, mely során a diákjaink tovább 

haladását nyomon tudjuk kísérni. 

 

2.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

                                                 
24 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 A 20/2012-es EMMI r. 51.§-a pontosan meghatározza, hogy osztályozó vizsga 

hiányzás,  felmentés, vagy engedélyezés esetén megszervezésre kerül. 

 Javítóvizsgát tehet a rendelet 64.§ (7) alapján 

- legfeljebb 3 tantárgyból bukik, 

- ha osztályozóvizsgáról távol marad. 

 Különbözeti vizsgát a rendelet 64.§ (5) alapján 

A vizsgák követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni.  

Vizsgabizottság: 3 tagú, legalább 2 fő adott tantárgyat tanító nevelő, 

Szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

 Az értékelés rendje megegyezik a kerettantervben megfogalmazott követelmény 

rendszerrel. Lásd. Kerettantervi melléklet 

 

2.11.   Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Mivel iskolánk a település egyetlen általános iskolája minden jelentkező tanköteles korú 

tanulót felvesz. 

1. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

2. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt); 

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, 

vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

3. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
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4. A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és 

azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján 

nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az 

előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó (más településről bejáró) tanulók felvételéről a 

szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és 

szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

6. A beiratkozás időpontját hirdetményben kell közzétenni. Az első osztályba történő 

beiratkozást követően egy hónapon belül tájékoztató szülői értekezletet kell összehívni. A 

felvett tanulók osztályba sorolása az igazgató hatásköre. 

 

2.12.   A művészeti ágak oktatásának cél –és feladatrendszere 

 

2.12.1  A művészeti iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

céljai 
    

 Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok 

kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, 

biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember 

önmegvalósításának.  

    A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új 

körülmények között alkalmazás képességének kialakításával (kreativitás).  

    A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek 

fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek alakítása.  

    A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.  

    Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk, 

megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit.  
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   Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom.  

   A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális szükségleteik 

kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetőség a 

tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi szükségletei: bátorítás 

az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális szükségleteik: megtanulják 

az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat).  

    Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség 

fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság 

ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik. 

Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, 

testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani 

beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a 

művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti 

érdeklődésre, nyitottságra. 

 

2.12.2 A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai  
 

 Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az egyéni 

képességek kibontakoztatása;  

 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által, motivált munkában kell 

fejleszteni a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág 

gazdagodását;  

 Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket;  

 Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával 

szolgálni a gyermek személyiségének érését;  

 Tudatosítani kell növendékeinkben a közösség demokratikus működésének érékét és 

jellemző szabályait;  

 Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét;  

 Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt;  
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 Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt, 

 Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni 

más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére;  

 Elő kell segíteni a szocializáció folyamatait;  

 A növendékek kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről, 

 Megszeressék a művészi zenét, érdeklődést keltsen bennük a kultúra, a zeneművészet 

iránt, tanuljanak meg hangszeren játszani, 

 Megszeressék a modern,- a társasági,- és a tradicionális népi táncokat,  

 Harmonikus mozgáskultúrára tegyenek szert,  

 Elsajátítsák a vizuális látás, alkotás képességét,  

 Éljenek az önkifejezés irodalmi és dramatikus technikáival,  



 Felismerjék az értéket és biztos ízléssel tudják megkülönböztetni a felszínest,  

 Éljenek az önkifejezés irodalmi és dramatikus technikáival,  

 Felismerjék az értékeket és biztos ízléssel tudják megkülönböztetni a felszínestől, 

értéktelentől,  

 Nyitott szívvel és kritikus füllel közeledjenek az újhoz,  

 Harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak,  

 Fejlett érzelmi kultúrára tegyenek szert,  

 Sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé,  

 A művészi képzés révén hatékony konfliktuskezelő képességet sajátítsanak el.  

 Ezen célok elérésére az a heti 4 – 6 óra, amelyet a növendékek az iskolában töltenek, 

nem elegendő. Ezért az első órától kezdve arra törekszünk, hogy a növendékekkel 

kialakítandó szoros kapcsolat olyan irányítást tegyen lehetővé, hogy ne csak otthoni 

gyakorlásra tudjuk késztetni a növendékeinket (bár ez sem kis feladat) hanem a fenti 

célok megvalósítását szolgáló állandó szokásokat is képesek legyünk kialakítani 

bennük. 



 
111 

 

2.12.3 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

   A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

 

a.) minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességeinek, 

érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat 

biztosítani,  

b.) személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.  

c.) Mindezeket a különböző művészeti ágak jelképrendszerének megtanulásával szeretnénk 

elérni, továbbá  

d.) az értelmi tanulás és befogadás mellett jelentős szerepet biztosítani az emócionális 

(érzelmi) síkon történő megismerésnek, a környező világunk leképezésének és megértésének.  

 

Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési 

módszereket, eszközöket alkalmazzuk: 

 
a.) A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei: 

 Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel lehetőségének ismertetése a 

tanulók és szüleik számára. 

b.) A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás. 

c.) A magatartásra ható módszerek: 

- ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési / bemutatkozási 

lehetőség, lehetőség biztosítása hangversenyen való szereplésre, tánc és színi 

előadásra, kiállításon való részvételre. dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás. 

 

A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat 

alkalmazzuk leginkább: 

 
a.) A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a 

művészetek területén az eredményes szereplés és önkifejezés összetevői. 
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Ezért módszereink azok a módszerek, amelyek valamilyen élmény átélésén keresztül 

juttatják ismerethez a tanulókat. A hangok, a mozdulatok mind- mind rejtjelezett 

üzeneteket hordoznak. Ezeket meg kell tanulniuk kiolvasni, akár pozitív, akár negatív 

élettartalmakat hordoznak.  

b.) A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. Tanulóink olyan feladatokat 

kapnak a különböző művészeti ágak technika tudásának elsajátítása során, amelyek 

segítségével általános és különleges emberi tulajdonságokat, érzelmeket, emberi 

kapcsolatokat tudnak megjeleníteni. 

c.)  Mindezen tevékenységeket a „játék” alapjaira helyezzük, hiszen pl. a hangszereken 

játszunk, a színelőadás színjáték, a táncjáték történetet mesél, a ceruzával és a festékekkel is  

nem más teszünk, mint játszunk a színekkel, vonalakkal, alakzatokkal.  

 

 

2.12.4. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 
 

 Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből 

az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- 

és problémamegoldáshoz. 

 Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, 

követjük érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk. 

 Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, 

megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat, erősítjük a 

kortárskapcsolatokat. 

Legfontosabb szempont az érzelmek megjelenítése: 

a) Elsőként megtanítjuk tanulóinknak az adott művészeti ág, az adott tanszak ill. művészeti 

tantárgy művelésének alapvető technikáit.  

b) Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, kiválogatjuk azokat az alapvető és különleges 

ember tulajdonságokat, érzelmeket, emberi kapcsolatokat, melyeket mindenkori életkori 

tulajdonságaik alapján be tudnak fogadni.  

c) Megszervezzük aktív részvételüket ismeretek elsajátításában. 

d) A különböző művészeti ágakban elsajátított alapvető technikák segítségével (hangokkal, 

hangszerekkel, mozdulatokkal, tánccal, a látványhoz kapcsolódó képzőművészeti 
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technikákkal, a színpadi és beszédtechnikai megjelenítésekkel) reprodukálják a 

megismert alapvető és különleges ember tulajdonságokat, érzelmeket, emberi 

kapcsolatokat. 

e) Ennek során művészeti tevékenységi gyakorlatokkal fejlesztjük a növendékek 

kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük érési folyamatukat, 

személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk. 

f) Felkutattatjuk velük az értelmi és érzelmi kapcsolatokat, az emberi személyiségek 

erkölcsi arculatát, művészeti tevékenységeikkel gyakoroltatjuk a helyes 

magatartásformákat. 
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3.  Az intézmény helyi tanterve 
 

3.1 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

3.1.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

  a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 az iskola teret ad a gyermek, játék és mozgás iránti vágyának fejlődésének, segíti 

természetes fejlődését, érését. 

 

3.1.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 Célszerűen kialakított rendszerben fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a 

kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. 

 Mintákat és gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas 

közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a konfliktuskezeléshez.  

 Segíti a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egyéni képesség kibontakozását. 

 Élményszerű tanulással, izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

fejleszti az alapvető képességeket, szokásokat alakít ki. 

  a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 

3.1.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-

együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  
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 Továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt, igazodva a gyermeki 

gondolkodás fejlődéséhez. 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív, 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

3.1.4  A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Az általános 

iskola hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és 

egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához a biológia tantárgyon belüli tantárgyi 

koncentrációval járulunk hozzá, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív, 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 
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3.2 Az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési elvek 
 

3.2.1. Egészségnevelési elvek 

                                                              „Az egészség nem passzív állapot, hanem az egyén                 

                                                               cselekvőképességének aktuális eredménye teljes   

                                                                                                                        élete során” 

                                                                                            (Ottava Charta) 

   Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Fel kell készíteni a gyermekeket arra, hogy önálló felnőtt életükben 

képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani. Meg kell ismertetnünk őket a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget 

veszélyeztető tényezőinek elkerülési módjaival. Segítséget kell nyújtani a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Az iskolai környezetnek, 

mint élettérnek is biztosítania kell az egészséges fejlődést.  

               Végső cél, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és 

rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, 

egészségi feltételeinek javítását, valamint a közösség egészségének védelmét cselekvően 

megteremteni képessé válik. 

Az egészségnevelés feladata: 

Az iskolánkban folyó egészségfejlesztés első és legfontosabb feladata, hogy megtanítsuk 

diákjainkat – több más értékhez hasonlóan - az egészséges életről gondolkozni: tehát az 

okoktól a célokig, a felelős döntésektől a vállalt következményekig eljutni. 

Az egészségnevelés alapelvei: 

 A legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja 

 Tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység legyen 

 Terjedjen ki az összes tanulóra 

 Legyen tudományosan megalapozott 

 Helyes cselekvésre serkentsen 

 

Források biztosítása a célok eléréséhez: 

 Igazgató és pedagógus kollégák 

 Iskola-egészségügyi szolgálat  
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 Szülők, diákok aktív részvétele 

 Rendvédelmi szervek 

 Kiszolgáló tevékenységet végzők köre (étkezés, tisztaság) 

 Az egészséges feltételrendszer biztosítói köre (tankerület,önkormányzat, alapítványok)

  

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében.  

Az egészségvédelem kiemelt témakörei:  

• az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalók;  

• a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései;  

• az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód);  

• az antihumánus szenvedélyek, drog-prevenció;  

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;  

• az egészségérték tudatosítása.  

 

 Helyzetleírás: A diákok idejük nagy részét falak között élik. Keveset mozognak a 

természetben, nincs érzékük a természeti szépségek felismerésére, nem veszik észre a 

természetkárosítás jeleit. Az életkor előre haladtával ez a helyzet romlik: a kisgyerekek még 

elkísérik szüleiket a családi üdülőbe, hobbytelekre. A nagyobbak már önálló programot 

csinálnak, többnyire a városban. Ez jótékony hatással van mind az egészségükre, mind a 

természetről alkotott képükre, ismereteikre. Az elmondottak indokolják az egészségnevelési 

és környezeti nevelési program létjogosultságát. Az hogy a diákok mit tartanak értéknek 

(idea, történés, anyagi javak), az elsősorban a családtól függ, és ezt az iskola csak közvetve és 

csekély mértékben tudja befolyásolni. A sok kötött elfoglaltság következménye a 

kialvatlanság, a mozgásszegény életmód. Napjainkra jellemző, hogy a pubertástól a szociális 

befolyásolás ereje áthelyeződik a kortárs csoportra, és ezzel együtt a deviáns hatások és a 

médiák befolyása is megnő. A zaklatott, túlhajszolt életmód velejárója a rendszertelen 

táplálkozás. A táplálkozás ahelyett, hogy élvezetes, megtervezett napirendi pont lenne a 

családok életében kapkodva végrehajtott kötelező penzum: a kultikus élvezet a könnyen 

elérhető, kevés idő alatt kevés eszközzel elfogyasztható egyhangú táplálékfelvétellé silányul.  
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Intézményünk hiányosságai közé tartozik, hogy nem tudunk diétás ételt biztosítani a 

rászoruló (lisztérzékeny, tejérzékeny, diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek. Szülői 

kérésre vállaljuk az otthon elkészített, megfelelő módon csomagolt (zárt edényben tárolható, 

melegíthető) étel mikrohullámú sütőben történő melegítését.  

Konyhánk minden tekintetben megfelel az előírt higiéniai követelményeknek. A konyha 

állapotát, az étel minőségét, az ételkezelés módját napi rendszerességgel ellenőrizzük.  

Drog-prevenció: 

  Legfőbb célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott benső 

értékké vált normakultúrával felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a 

személyiségük integritását veszélyeztető szerek használatát, valamint a társadalmi normákhoz 

igazodó, életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő szabadidős elfoglaltságok nyújtása.  

A drog-prevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie, és kiemelten fontos az osztályfőnökök szerepe.   

       Pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális-, illegális drogok fogyasztása mögött 

meghúzódó okokkal. Közre kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tudniuk kell, mi a teendőjük, 

kompetenciájuk, ha szembesülnek a kábítószerezés problémájával.  

        A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, 

megfelelő előkészítés és információ-átadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola 

programjait.  

A pubertás kortól kezdve nagyon fontos a kortárs csoport befolyása, amit a drog-prevenciós 

munkában is fel tudunk használni. (DÖK, kortárs segítők.)  

A drog-prevenció lehetséges színterei:  

 Iskolai programok  

• Tanórai foglalkozások  

• Szaktárgyi órák témafeldolgozása  

(Minden tantárgynak van konkrét csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez és így a drog-

prevencióhoz.)  

• Osztályfőnöki órák  

(Konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, esetelemzések. Az 

ismeretátadó órákhoz szükség esetén külső előadókat, szakembereket lehet hívni.)  

• Tanórán kívüli foglalkozások  

• Tanulószobai foglalkozások  
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• A személyiségfejlesztő játékoknak, gyakorlatoknak kiváló színtere lehet a szabadidős 

foglalkozás. 

• Szülői értekezletek  

• Osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, 

• Értekezletek, esetmegbeszélések, tréningek,  

(Elsősorban a pedagógusok számára, de a DÖK, illetve a szülők képviselőit is meghívjuk, 

amikor a program, illetve a téma engedi.)  

 Iskolán kívüli rendezvények  

• Drog prevenciós rendezvények, 

• Továbbképzések, 

• Kirándulások, túrák, sportprogramok, erdei iskola, tábor , 

A drog-prevenció lehetséges programformái:  

 Klubok  

Igény esetén egészségügyi segítséggel klubot lehet létrehozni tanárok, diákok vagy szülők 

számára.  

 Filmvetítés  

A szerfogyasztással kapcsolatos filmek vetítése. Kiválasztásnál fejlődés-lélektani 

szempontokat is érvényesíteni kell.  

 Szakkörök 

Egészségügyi szervek, gyermekjóléti szolgálatok, drogkonzultációs központok munkatársai 

által vezetett szervezett programok a motivált tanulók "gyűjtőhelyei" és a szemléletformálás 

műhelyei lehetnek.  

 Kiscsoportos beszélgetések  

Osztálynak vagy kisebb panelcsoportoknak tartott beszélgetéses témafeldolgozások lehetnek 

megelőző jellegűek, esetleg konkrét problémát feldolgozóak. A beszélgetésre nagyon fel kell 

készülnie a pedagógusnak. Odaforduló, érzékeny és mégis távolságot engedő attitűddel kell a 

foglalkozást vezetni. Mindenképpen kerülni kell a moralizálást, a felelősségkutatást, az 

elijesztést és a megszégyenítést.  

 Iskolarádió, iskolaújság  

A témához kapcsolódó interjúk, cikkek.  

 Dramatikus játékok  

Osztályfőnöki órán, esetleg magyar irodalom órán jól alkalmazható a felkészült (kiképzett) 

tanár számára a szituációs vezetés módszere.  
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 Színjátszó kör/dráma szakkör 

A szenvedéllyel, a drogok fogyasztásával és az életmódot befolyásoló hatásával 

kapcsolatos darab kiválasztását, bemutatását, vagy videofilm feldolgozását jelenti az 

egyébként hagyományos módon és témafeldolgozással működő irodalmi színpad vagy más 

diáktársulat esetén.  

 Sportprogramok, túrák, kirándulások  

 

3. 2. 2.  Környezetnevelési elvek 
 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az 

azok elleni tudatos fellépésre. A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség 

nem pusztán a betegségek hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható 

fejlődésnek is egyik elengedhetetlen alapfeltétele.  

 A környezeti nevelés olyan folyamat, amely során a gyermekek életkoruktól 

függetlenül, de életkori sajátosságaik keretein belül megismerik mindenkori környezetüket és 

megtanulnak, gondoskodni róla.  

 A környezeti nevelés céljai: 

 Olyan tudatformálás, amely a gyerekeket megtanítja a környezettel való 

tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. 

 El kell érnünk, hogy kialakuljon a gyerekeknél az életmód, a gondolkodás 

és az attitűdök megfelelő szintézisében a környezet okos és mértéktartó 

felhasználása, a környezetkultúra. 

 A környezet iránti felelősség, minden élőlény iránti tisztelet, a mindennapi 

életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos 

kialakítása.  

 

A környezeti nevelés általános pedagógiai szempontjai: 

 „Saját tapasztalataidra építs!” A gyerekek maguk éljék át a megtapasztalás, 

megismerés élményét. 

 A környezeti nevelés itassa át valamennyi tantárgyat! 

 Jelenjen meg a tárgyi és személyes kapcsolatokban! 

 A helyi adottságokra épül, de emellett kitekint a Föld átfogó problémáira is. 
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 Alkalmas a problémamegoldás és a döntés készségeinek fejlesztésére. 

 Bevonja a családokat is a nevelési folyamatba. 

 Felébreszti a segíteni akarást, az együttműködés szándékát, erősíti ennek 

képességét. Empátiára, megértésre, szeretetre serkent. 

 Az iskolai élet mindennapjait beemeli a tananyagba. 

 

I. Környezeti nevelés a tanórán 

 

A tanórai környezeti nevelés fő területeit a Kerettanterv határozza meg az egyes (elsősorban 

természettudományos) szaktárgyak (környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, 

kémia) követelményrendszerében.  

A) Alsó tagozat 

Alsó tagozatban az új, kerettantervre épülő tankönyvek már első osztálytól kezdve 

tartalmazzák a környezeti neveléshez szükséges tananyagot, az ismeretek jól egymásra 

épülnek a négy évfolyamon. A tankönyvek, munkafüzetek a 6-10 éves korosztály számára 

elegendő információt, 3.-4. osztálytól már kísérleteket is tartalmaznak. 

1. évfolyam 

 Évszakok témakör – „A tiszta levegő varázslói: fák, bokrok, sövények.” 

- „Segítőtársaink a kertben.” 

 Az élettelen természet témakör – Levegő, víz tisztaságának védelme. 

2. évfolyam 

 „Közlekedj helyesen!” témakör – A közlekedés és a környezetszennyezés 

kapcsolata. 

 Erdő témakör - Az élőlények egymásra utaltsága 

- Az erdei kirándulás szabályai 

- Védett növények és állatok  

 Mező, vízpart életközössége témakör – A szemetelés káros következményei 

 „Anyagok a környezetünkben” témakör – Környezetszennyező és környezetbarát 

anyagok 

3. évfolyam 

 A víz és vízpart élővilága témakör – Növények, állatok, emberek kapcsolata 

- Környezetbarát viselkedés 
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 „Testünk, életműködésünk” fejezet – A környezetszennyezés egészségkárosító 

hatásai 

 Természetvédelmi területek 

 „Vörös könyv”  

4. évfolyam 

 Természetes életközösségeink 

 A környezetszennyezés okai, következményei. 

 

B)  Felső tagozat 

5. évfolyam 

 A talaj összetétele – talajszennyezés. 

 A víz körforgása – vízszennyezés. 

 A levegő összetétele – levegőszennyezés, a szélsőséges időjárási jelenségek okai, 

következményei. 

 A földfelszín változásai – az ember felszínalakító tevékenysége, annak 

következményei. 

 Növénytermesztés vegyszerek nélkül – a biogazdálkodás fő jellemzői. 

 Rovarkártevők környezetkímélő pusztítása – énekesmadarak haszna, védelme. 

 Állatbarát állattartás – „Hogyan bánjunk az állatokkal?” 

 

6. évfolyam 

 Magyarország természetes életközösségeire és tájaira jellemző védett területek. 

 Nemzeti park, tájvédelmi körzet, védett terület fogalma. 

 Hazánk nemzeti parkjai.  

 Nemzeti parkjaink legjellegzetesebb védett állat- és növényfajai, néprajzi, 

kultúrtörténeti értékei. 

 Az ember szerepe az életközösségek életében, vegyszerek, műtrágyák, növényvédő 

szerek természetes életközösségekre gyakorolt hatása. 

 Az éghajlat-alakító tényezők megváltozása Európában és hazánkban, ennek 

következményei. 

 Az ember felszínalakító tevékenysége hazánkban (bányászat, homokfelszínek 

megkötése, folyószabályozás, mezőgazdasági tevékenység, mocsarak lecsapolása) 

– ezek hatása a környezetre. 
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7. évfolyam 

 A távoli tájak természetes élővilága – a különböző életközösségek természetes 

élővilágának megóvására létesített fontosabb védett területek, nemzeti parkok 

megismerése: pl. Grand Canyon, Yellowstone Nemzeti Park, Serengeti Nemzeti 

Park. 

 Az emberi tevékenység káros hatásai  a földi életközösségekre. 

 A Földet veszélyeztető globális környezetvédelmi problémák: 

o Esőerdők kiirtása és következményei. 

o Tengerek olajszennyezése. 

o Üvegházhatás következményei, okai. 

o Elsivatagosodás, szavannák területének csökkenése, éhínségek. 

o Levegőszennyezés – savas esők hatása a földi életre. 

o Globális felmelegedés hatásai. 

o Ipari tevékenység környezetkárosító hatása a kontinensek élővilágára. 

o Mezőgazdasági termelés környezetkárosító tevékenysége (erdőirtások, 

talajpusztulás, vegyszerek hatása. 

 

8. évfolyam 

 A környezet, életmód, szervezet egészségi állapotának összefüggései. 

 A légzőszervekre ható környezeti ártalmak. 

 A táplálkozás során felvett káros, ártalmas anyagok – génmanipulált, vegykezelt 

élelmiszerek. 

 Éghajlatváltozás következményei hazánkban: 

o Aszály. 

o Árvizek. 

o Szélsőséges hőmérsékleti értékek. 

o UV-sugárzás növekedése, következményei. 

o Balaton és más felszíni vizek szintjének csökkenése. 

 Ipari tevékenység környezetre gyakorolt hatásai: 

o Bányászat – tájrombolás, karsztvízszint csökkenése. 

o Vegyi üzemek levegő, víz és talajszennyezése. 

o Erőművek levegőszennyezése, egyéb veszélyei (Paks). 

 Mezőgazdaság hatása a környezetre hazánkban: 
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o Talajpusztulás. 

o Vegyszerek használatának következményei. 

o Természetvédelmi területek mezőgazdasági művelésbe vonása. 

II. Környezeti nevelés a tanórán kívül, szabadidőben 

A tanórán kívüli tevékenység elsősorban a fontosabb környezetvédelmi napokhoz, „zöld 

ünnepekhez” kapcsolódik, melyeket az alábbi táblázat mutat be. 

Esemény Időpont Program Tevékenység 

Takarítási világnap Szeptember 23. 
Iskola környezetének 

szebbé tétele. 

Szemétszedés egy 

délutáni napon. 

Állatok világnapja Október 4. 
Kedvenceink 

bemutatása. 

Plakátkiállítás, 

rajzverseny. 

A víz világnapja Március 22. 
„Takarékoskodjunk a 

vízzel!” 

Könyvtári 

gyűjtőmunka, a 

legjobb ötletek, 

munkák jutalmazása. 

A Föld napja Április 22. Gyalogtúra. 
Játékos feladatok, 

versenyek. 

Madarak és fák napja Május 10. Megemlékezés. 

VMK által szervezett 

programokon való 

részvétel. 

Környezetvédelmi 

világnap 
Június 5. 

Ismerkedés a 

környezetvédelem 

fontosabb területeivel. 

Környezetvédelmi 

TOTÓ – a legjobbak 

jutalmazása. 

Folyamatos tevékenységek: 
 

 Hulladékgyűjtés – szárazelem, papír. 

 Kapcsolattartás– környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos 

előadások meghallgatása.  

 Iskola környezetének rendben tartása, csinosítása. 

 

3. 2. 2. 1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

 Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy tanulóink a továbbtanulásra megfelelő 

ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi 

érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek 

eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi 

színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

 Fontosnak tartjuk megtervezni az iskola mindennapi életének ezernyi mozzanatát, s 

azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezet barátiasabbá, miképpen 

alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezet-tudatosabbá. Feladatunk a 
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mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a környezeti nevelési 

program szellemében. 

Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak 

 anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok 

 pedagógusok, dolgozók példamutatása. 

 termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése 

 élősarok (állatház) kialakítása, gondozása. 

 a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése. 

 az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság, 

iskolaújság,) 

Kommunikáció 

1. Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendszeresen 

kihasználjuk a lehetőségeit, hogy megértessük a részt vevőkkel, hogy az iskolai élet 

környezetbaráttá alakítása közügy, minden ott élő közös ügye. A faliújság aktuális hírei 

(tanáriban, diákságnak), lehetőséget teremtenek az információátadásnak. 

Az iskolavezetés vállalja, hogy a szakanyagokat eljuttatja a felhasználóhoz. 

Iskolai honlapot állandóan frissíteni kell, s ezen keresztül folyamatosan tájékoztathatjuk az 

érdeklődőket (iskolai dolgozók, szülők, lakosság, régi diákok, iskolafenntartó…). 

2. Az iskolán kívüli kommunikációt használva elsősorban a helyi újság a „Nádudvari Hírek” 

lehet a partnerünk. 

 A diákmunkákkal, kiállításokkal, újságcikkekkel a lakosok környezettel kapcsolatos 

ismereteit is kívánjuk bővíteni.  

Általános célok, értékek 

 az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt 

 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés 

 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

Pedagógiai célok 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása 
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 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 holisztikus és globális szemléletmód kialakítása 

 a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben 

 fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése  

 a környezetetika hatékony fejlesztése 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 tolerancia és segítő életmód kialakítása 

 a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése 

 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése  

 a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, 

fejlesztése  

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése 

 globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése 

 

           3.2. 2. 2. Konkrét célok és feladatok 

 

 A pedagógiai program tervezetének megfelelően évente részletesen kidolgozzuk az 

iskola környezeti nevelési munkatervét. Az alábbi tervezési táblázatos technikát fogjuk 

alkalmazni. A kidolgozásért felelős: Igazgató helyettesek, és a természetismereti tantárgyak 

munkaközösség vezetője. 

Az iskola környezeti nevelési programja… 200. /… …….. tanévre 

 

Tartalom Tevé-

kenység 

Cél-

csoport 

Idő-skála Módszer Helyszín Ellenőrzés, 

értékelés 

módja 

Várható  

eredmé-

nyek 

Feltételek Felelősök 
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3.3  Az alkalmazott kerettantervek, óratervek 

3.3.1 2020. szeptember 1-e előtti óratervek 
      A kerettantervek közül az oktatási folyamatba alábbi műveltségi terület és tantárgyak 

megnevezése mellett, a kerettantervi változatot mutatja a következő táblázat. 

1-4. évfolyam 

 

Műveltségi terület Tantárgy  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom   

Élő idegen nyelv 
Angol 

Német 
 

Matematika Matematika  

Ember és társadalom Erkölcstan  

Ember és természet Környezetismeret  

Művészetek 
Ének-zene A változat 

Vizuális kultúra  

Informatika Informatika  

Életvitel és gyakorlat 
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport  

 

5-8. évfolyam 

 

Műveltségi terület Tantárgy  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom A változat 

Élő idegen nyelv 
Angol 

Német 
 

Matematika Matematika  

Ember és társadalom 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
 

Erkölcstan  

Hon- és népismeret  

Ember és természet 

Természetismeret  

Biológia-egészségtan A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Földünk- környezetünk Földrajz  

Művészetek 
Ének-zene A változat 

Vizuális kultúra  

 Hon- és népismeret  

Informatika Informatika  

Életvitel és gyakorlat 
Technika, életvitel és 

gyakorlat 
 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport  

 Osztályfőnöki  
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A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az 1-4 évfolyamon alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 7+1 6+1 

Idegen nyelvek    2+0,5 

Matematika 4+1 4+1 4+0,5 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika - - - 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

      A szabadon tervezhető óraszámokat a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz építettünk 

be évfolyamként heti 1 órát, matematikából 1-2. évfolyamon heti 1, 3. évfolyamon 0,5 

órát biztosítunk. Fontosnak tartjuk a tanulók továbblépésének lehetőségeként az idegen 

nyelv oktatásánál a 0,5 óraszámemelést. Negyedik évfolyamon az idegen nyelv oktatása 

kellő létszám esetén csoportbontásban történik. A csoportalakítás szabálya alapján 

történik a csoportbontás, ott lehetséges ahol, a minimális csoportlétszám eléri a tíz főt. 
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 A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező óraszámait az 5- 8. évfolyamon alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+0,5 2+0,5 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika  +0,5 2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2 

Biológia-egészségtan   2 1+0,5 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Felső tagozaton az informatikát, idegen nyelvet csoportbontásban oktatjuk. Az idegen 

nyelvből tehetséggondozást folytatunk angol és német nyelvből és matematikából. A 

matematika oktatása kiemelt képességű tanulók esetében sávosan történik 

A szabadon tervezhető óraszámokat a magyar nyelv és irodalom, matematika és informatika 

tantárgyhoz heti 1órát, történelem tantárgyhoz 0,5 órát 6-7. évfolyamon, fizika tantárgyhoz 

0,5 órát 6 és 8. évfolyamon, kémiából 7. évfolyamon és biológia tantárgyból 8. évfolyamon 

0,5 órát építettünk be. 
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3.3.2 2020. szeptember 1-től bevezetett kerettervek, óratervek 

 
   A kerettantervek közül az oktatási folyamatba alábbi műveltségi terület és tantárgyak 

megnevezése mellett, a kerettantervi változatot mutatja a következő táblázat. 

1-4. évfolyam 

Műveltségi terület Tantárgy  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom   

Élő idegen nyelv 
Angol 

Német 
 

Matematika Matematika  

Etika /hit-és erkölcstan Erkölcstan  

Természettudomány és 

földrajz 

Környezetismeret 
 

Művészetek 
Ének-zene  

Vizuális kultúra  

Technológia 
Digitális kultúra  

Technika és tervezés  

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés  
 

 

5-8. évfolyam 

 

Műveltségi terület Tantárgy  

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom  

Élő idegen nyelv 
Angol 

Német 
 

Matematika Matematika  

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Történelem   

Állampolgári ismeretek  

Hon- és népismeret  

Etika/ hit-és erkölcstan Etika/Hit-és erkölcstan  

Természettudomány és 

földrajz 

 

Természettudomány  

Környezetismeret  

Biológia  

Fizika  

Kémia  

Földrajz  

Művészetek 

Ének-zene  

Vizuális kultúra  

Dráma és színház  

Technológia 
Digitális kultúra  

Technika és gyakorlat  

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés   

Közösségi nevelés  
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Műveltségi területekhez rendelt tantárgyak kötelező óraszámait az 1-4 évfolyamon alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+1,5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Etika/ hit-és erkölcs 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

      A szabadon tervezhető óraszámok egyrészét a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 

építettünk be 1-2.évfolyamon heti 1, 3. évfolyamon 2, 4. évfolyamon 1,5 órát. 

Matematikából 1-2. évfolyamon heti 1-1 órát biztosítunk. 4. évfolyamon fontosnak 

tartjuk a tanulók tovább lépésének lehetőségeként a környezetismeret oktatásánál a 0,5 

óraszámemelést. Negyedik évfolyamon az idegen nyelv oktatása kellő létszám esetén 

csoportbontásban történik. A csoportalakítás szabálya alapján történik a 

csoportbontás, ott lehetséges ahol, a minimális csoportlétszám eléri a tíz főt. 
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Műveltségi területekhez rendelt tantárgyak kötelező óraszámait az 5-8. évfolyamon alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 3+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 

Etika/hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret  1   

Dráma és színház   1+  

Természettudomány 2 2   

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Biológia   2 1 

Földrajz   2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

Felső tagozaton az informatikát, idegen nyelvet csoportbontásban oktatjuk. Az idegen 

nyelvből tehetséggondozást folytatunk angol és német nyelvből és matematikából. A 

matematika oktatása kiemelt képességű tanulók esetében sávosan történik 

A szabadon tervezhető óraszámokat ötödik, hatodik évfolyamon 1-1 órát a magyar nyelv és 

irodalom tantárgyhoz építettük be. 7. és 8. évfolyamon, a szabadon használható 2-2 órát 

magyar nyelv és irodalom, illetve matematika oktatásához építettük be.  
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3.3.3. A NAT műveltségi területeinek megfelelő követelményrendszer, 

melyet a vizsga követelmények teljesítésénél is figyelembe veszünk. 

 

1. Az anyanyelvi tárgyak esetén 
 a magyar nyelv tanítása a közoktatási rendszerben kiemelt jelentőségű. 

 az anyanyelvi készségek, képességek kialakítása, fejlesztése nemcsak a magyar 

nyelv tantárgyának a hatáskörébe tartozik, hanem átfogja a közoktatás egészét. 

 fontos, hogy mesén keresztül vezessük be a tanulókat az olvasás szépségeibe, 

mert a mesékben rejlő magatartási minták, a konfliktuskezelési módok 

példaértékűek számukra. 

 Nagy hangsúlyt kell fektetni: 

 az anyanyelv művelésére 

 a beszéd-, az olvasás-, az írás-, a helyesírás, a grammatika-, a stílus-, a 

szövegtan-, a nyelvhelyesség-, a retorika- és nyelvtörténet oktatására, 

 anyanyelvünk szabályainak megtanítására, oktatás során viszont 

kerülni kell a formális, tudományoskodó megközelítést. 

 Gondot kell fordítani: 

 az irodalmi szövegek emlékezetből való megtanulására és elmondására, 

 a magyar nyelv helyes használatára, a tanulók beszédének fejlesztésére. 

 A multikulturális tartalmak megjelenítésére ( pl. cigánynépmesék, 

versek) 

 Cél: 

 a gyerekek képesek legyenek megfogalmazni, leírni, kifejezni 

gondolataikat és  

 fejleszteni a kommunikációs képességüket. 

 

2. A környezetismeret, környezeti nevelés területén 

 

 A környezeti nevelés és tudatformálás megtanítja a gyermekeket a természeti 

környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, a környezetbarát 

életvitelre, vagyis a környezetkultúrára. 

 Az ember és környezete egységes rendszert alkot, így a környezeti nevelésnek 

is ökológiai szemléletűnek kell lennie, a globalitásra kell törekednie. 

 A gyerekek számára a nevelés során a pedagógus a példakép. 
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 Cél, hogy: 

 a fiatalok gondolkodását, életmódját, viselkedését a (természetes 

és épített) környezet okos és mértéktartó felhasználását, a 

védelem és a fejlesztés egysége jellemezze, 

 a gyerekek kritikusan tudják elemezni és értékelni a környezetre 

vonatkozó cselekedeteket, intézkedéseket, 

 tiszteljék más népek (határon túli magyarok, cigányság) 

kultúráját. 

 Egészséges életmódra nevelésben: 

 érvényesülnie kell a mozgás- é táplálkozáskultúrának, a 

tisztálkodási szokásoknak; 

 fontos a biztonságos életvitelre és közlekedésre nevelés; 

 a pedagógusnak ismerniük kell, hogy milyen veszélyek 

fenyegetik a gyermekeket az iskolán kívül. 

 

3. Az ének – zene 

 A zenei nevelés feladata: 

  fiatalok lelki, érzelmi, értelmi nevelése,  

 segíteni a harmonikus személyiség kibontakozását a zene sajátos 

eszközeivel, 

 hogy a tanulónál kialakuljon az egészséges hangképzés és a 

kifejező, szép énekhang. 

 

 A zenei nevelés célja, hogy: 

 a fiatalok váljanak nyitottá a különböző zenei stílusokra és más 

népek népzenéjének (cigányság) befogadására, 

 hogy s gyermekek váljanak fogékonnyá a beszéd és a dallam 

kapcsolatának a megfigyelésére. 

 A ritmuskészség fejlesztésének feladata, hogy: 

 általánosan rendezze a gyermekek fizikai, harmonikus mozgási és 

szellemi tevékenységeit, 

 segítse a beszédértést, valamint a kifejező beszédet. 

 A kottaolvasás fejleszti: 
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 a zenei emlékezetet,  

 a belső hallást. 

 A zeneirodalom oktatásának célja, hogy: 

 a tanulók a meghallgatott zeneművet felismerjék,  

 néhány sajátos jegy alapján a zeneművet el tudják helyezni 

térben és időben, 

 ismerjenek néhány tényt a legjelentősebb zeneszerzőkről, és  

 a meghatározó vonások alapján jellemezzék a zeneműveket. 

 

4. A rajz és vizuális kultúra 

 A vizuális művészetek tanításának célja: 

 a világ és az ember megismerése, a gyermekek esztétikai világképének 

formálása, 

 a tanuló esztétikai érzékének, művészetszeretetének, értékszemléletének, 

látáskultúrának megalapozása, 

 az alkotás, mint cselekvés megszerettetése, az alkotó, cselekvő képességek 

fejlesztése, a tanulók rendelkezzenek átfogó ismeretekkel a hagyományok, a 

történelem, néprajz, általános esztétika és az etikai területén is, 

 hogy megismerjék az egyes vizuális művészeti ágaknak (képzőművészet, népi 

tárgyalkotó művészet, iparművészet, fotó, film, videó) műfajoknak, valamint a 

művészettörténeti korszaknak, stílusoknak a főbb jellemzőit, kiemelkedő 

alkotásait. 

Az intézmény a Berettyóújfalui Tankerület és az Igazgyöngy Alapítvány és AMI 

együttműködésében, a Képzőművészeti Egyetem EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projektjének 

hátterével, az un. hármas fókuszú vizuális nevelés módszertana szerint szervezi a vizuális 

nevelést, alsó tagozatban. 

A módszertan, melyet akkreditált képzésekkel is megerősítettek, az alapozó szakaszban, az 

általános iskola első négy évfolyamán segíti a gyerekek személyiségfejlesztését. Nem 

tartalmaz a pedagógiában nem ismert, új elemeket, csupán új struktúrába foglalja a fejlesztést, 

kihasználva az alkotás adta érzelmi többletet a bevésésben, megerősítésben. Olyan területeket 

kapcsol be így a pedagógiai munkába, melyekben hatékonyabban megerősíthetők azok a 

készségek, melyekre a felgyorsult és változó világban kihívásként tekinthetünk.  
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A vizuális kultúra tantárgyat holisztikus szemlélettel erőteljesen köti készségfejlesztésében, 

vagy ismeretanyagban a többi műveltségi területhez is.  

A hármas fókusz a következő: 

1. A vizuális kommunikáció előírt fejlesztése, a NAT és a Kerettantervhez igazodva, 

évfolyamonkénti tanmenet alapján. 

2. Hátránykompenzálás a tanulási nehézségekre fókuszálva (finommotorika, 

figyelemkoncentráció, vizuális memória, megfigyelési képesség, logikai gondolkodás, 

tantárgyközi kapcsolódások megerősítése más tantárgyak ismeretanyagának 

vizualizálásával).  

3. Szociális kompetenciák fejlesztése (érzelmi intelligencia, önbizalom, énhatékonyság-

érzés, önértékelés, együttműködési képességek, csoportidentitás, tolerancia, 

szolidaritás-érzés). 

A módszer alapja egy olyan, tudatosan felépített pedagógiai munka, amely a három fókusz 

egyidejű teljesülését feltételezi, a gyerekek életkorához és érdeklődéséhez igazodó 

feladatokkal ás a hozzá kapcsolódó értékeléssel. Az iskola első négy évfolyamára elkészített, 

tanévenként aktualizált tanmenet folyamatos fejlesztéssel, rugalmasan igazodik a 

Kerettantervhez, teljesítve a hármas fókusz célkitűzéseit is.  

 

5. A technika és életvitel 

 Feladata: a diákok ismerjék meg és értékeljék mindazt a technikát, ami az 

életünket kényelmesebbé, jobbá teszi,  

 lássák, hogy a technika nagy lehetőséget és segítséget jelent a 

mindennapi életben, a konkrét elméleti és gyakorlati 

ismereteken keresztül kialakuljon a technikai műveltség, 

 a tanulók a családi életre nevelés, a ház körüli. konyhai stb. 

munkák alapjaival megismerkedjenek, 

 a tanulók ismerkedjenek meg néhány, a mindennapi életben 

használt szerkezet, gép kezelésével, működésével. 

 Célja, hogy: 

 lehetővé tegye a napról napra változó technika megértését, 

követését, használatát, 

 fejlessze a kreativitást, 

 a tanuló megszerezze a technikai műveltséget, 
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 az egyszerűbb, de látványos műszaki feladatok megoldásán 

keresztül sikerélményhez jutassa a gyerek, 

 elsődleges feladat a kézügyesség fejlesztése és  

 az anyag érzékelésének és alakításának élményéhez juttatás. 

 kapjanak rendezett ismereteket az alapvető anyagokról, 

eszközökről és gyártási folyamatokról, a működési elvek 

törvényszerűségeiről, 

 fontos a kézügyesség és kreativitás fejlesztése,  

 a munkadarab elkészítésekor az elképzeléstől a kivitelezésig 

törekedjenek a pontos és igényes végrehajtásáig. 

6. Az idegen nyelv 

 Az idegen nyelv tanításának a célja, hogy: 

 a tanulók felismerjék, minél több nyelvet ismernek, tudnak, 

annál könnyebben tudnak érvényesülni a világban, 

 a tanulókban felébredjen a nyelvtanulás iránti vágy és szándék, 

 az idegen nyelvek tanulásán keresztül az adott nyelven beszélő 

népek életmódját, kultúráját is megismerjék a gyerekek. 

 Az idegen nyelv tanításának a feladata, hogy: 

 a tanulók elsajátítsák a nyelvtanulás helyes módszereit, 

 a gyakorlati nyelvi készségeket é képességeket fejlesszék 

szóban és írásban (beszédkészséget, beszédértést, hallás utáni 

megértést, olvasás-, íráskészséget és –képességet). 

 a szókincs és a nyelvtani anyag elsősorban a mindennapi 

életben használatos szavakra, kifejezésekre, szókapcsolatokra, 

nyelvtani szerkezetekre épüljön. 

 

 Feladata: 

 a gyerekek játékokon, szerepjátékokon keresztül ismerjék 

meg az adott idegen nyelvet, 

 dalok, mondókák, versek tanulásával a gondolkodás és az 

emlékezőképesség fejlesztésének segítése,  

 meg kell tanítani az idegen nyelv hangjainak ejtését és az 

idegen nyelv intonációjának elemeit. 
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 ebben a életkorban még hatásosan működik az utánzóképesség, 

de már a tudatosság is megjelenik. 

 ennek a szakasznak a végén történik: 

 a nyelv szerkezetének tudatos megismerése,  

 az alapvető nyelvtani szabályok elsajátítása, 

 az írásbeliség fejlesztése és 

 a kulturális ismeretek megszerzése. 

 Feladata: 

 beszédszinten kell elsajátítani az első idegen nyelvet. 

 Gondot kell fordítani arra, hogy: 

 a gyerekek ne váltogassák az idegen nyelveket, 

 meglegyen a nyelvtanuláshoz szükséges környezet. 

7. Irodalom 

 Fontos, hogy: 

 a diákok a tanított műveket élvezni és értelmezni tudják,  

 a szorosabban vett irodalomtörténetet – ezen belül írók, költők, 

életútját, működésük társadalmi és történelmi körülményeit – 

megismerjék, 

 a tanár felkeltse a diákok érzékenységét a művek 

mondanivalója iránt, 

 a gyermekeknek joguk van tetszésük kinyilvánítására adott 

irodalmi művel kapcsolatban,  

 a tanulók a véleményüket megindokolhatják. 

 Feladat: 

 el kell sajátítani az írást, az olvasást, az értelmes beszédet, a 

helyesírás alapelemeit, 

 a gyermekek életkori sajátosságaihoz megfelelő műveket 

kell választani, 

 a tanított művek járuljanak hozzá a gyermeki világkép 

alakulásához (népköltészeti alkotások, mesék, 

cigánynépmesék mondák, versek, elbeszélések, ifjúsági 

regények, regényrészletek, dramatikus népi játékok, 
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gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek és 

publicisztikai írások stb.). 

 Cél: 

 az olvasás iránti kedv felébresztése, 

 a tanulók az olvasottak tartalmát saját szavaikkal el tudják 

mondani, ez fejleszti a figyelmes olvasást és a 

beszédkészséget is. 

 Feladat: 

 kialakítani a tanulókban a szépirodalmi szövegek 

megismerésének és elemző leírásának képességét,  

 elemi szövegértés gyakoroltatása és ellenőrzése, 

 folyamatosan bővíteni kell az esztétikai fogalomkészletet, a 

szabályok ismeretét, 

 a szabályok alkalmazásának gyakorlása, gyakoroltatása, 

 képesek legyenek a diákok a megismert műalkotásokat 

térhez és időhöz kötni, művelődéstörténeti jelentőségüket 

értékelni, 

 különböző mű nemek (líra, epika, dráma stb.) 

megismertetése, 

 a műelemző-képesség kialakítása. 

 Cél az, hogy nemzeti nagyjaink emberi, költői, írói egyéniségét 

minél árnyaltabban és meggyőzőbben, elkötelezettségüket 

értékként bemutatni. 

8. A történelem és állampolgári ismeretek 

 Szükséges: 

 a történelemtanítás korszerű technikai feltételeinek 

megteremtése (történetileg hiteles és jó minőségű képanyag, 

megfelelő térképek, ábrák, diaképek dokumentumfilmek és 

gyűjtemények, transzparensek stb.), 

 bejárni és meglátogatni a tanulóknak hazánk – lehetőségek 

szerint – ökológiai emlékeit (történelmi kertek, templomok, 

kolostorok, folyópartok, stb.). 

 Az iskolai történelemtanítás célja: 
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 ismeretek, 

 készségek, 

 értékrendek elsajátítása, illetve kifejlesztése. 

Fontos szerepe van: 

 a személyiség kialakításában, 

 a nemzeti identitástudat megőrzésében,  

 az általános műveltség alapjainak megteremtésében. 

 Feladat: a tanulók ismerjék meg:  

 az emberiség múltjának legfontosabb eseményeit,  

 a különböző civilizációkat,  

 a társadalmi, gazdasági, változásokat,  

 kontinensünk történelmi földrajzát és kultúráját,  

 az egyes országok magyar kapcsolatainak történetét,  

 a közvetlen környezetünkben élő népek történetét, 

kiemelten a cigányságra  

 a magyarság kialakulását a haza megteremtésének 

állomásait, a magyar államiság fejlődését, megőrzését, 

megújításának korszakait, A Határtalanul pályázat 

kihasználásával. 

 a legfontosabb történelmi tényeket, dátumokat, 

személyiségeket, az emberiség és Magyarország 

történetének jelentősebb írásos dokumentumait,  

 az országunk építészeti, irodalmi, képzőművészeti, tárgyi, 

zenei és táji emlékeit,  

 a vallások múltját, a kereszténység értékrendjét, a 

keresztény egyházak (és a szerzetesség) történetét. 

 Cél:  legyenek a tanulók nyitottak, érdeklődőek a hazai és nemzetközi történeti, 

politikai fejlemények és a tudomány újdonságai iránt. 

 rá kell ébreszteni a gyerekeket arra, hogy mely nemzetnek és 

milyen más közösségnek a tagja,  

 meg kell ismertetni a közvetlen környezet, család, település, a 

velünk együtt élő nemzetiségek ( cigányság) táj múltjához 

fűződő történeteket, mondákat, hiedelemhistóriákat, 
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legendákat, történeti énekeket, emlékezéseket és az egyszerűbb 

történelmi jelképeket. 

 kapjon nagyobb hangsúlyt a szóbeliség és a képszerűség 

(forrásanyagok, dokumentumok, képek, térképvázlatok stb.). 

 A hon- és népismeret tanításának célja, hogy  

 a gyerekek ismerkedjenek meg a népi kultúra elemeivel, 

szokásaival (határon túli magyarság, cigánysággal) 

 ösztönzést kapjanak a szűkebb környezet és a szülőföld 

hagyományainak megismeréséhez,  

 tudatosuljon a tanulóban, hogy a kultúrát őriznie, ápolnia és 

gondoznia is kell. 

9. Matematika: 

 A matematika oktatása hozzásegíti a tanulókat:  

 a logikus gondolkodás kialakulásához és fejlesztéséhez,  

 a képzelőerejük és ötletességük fejlődéséhez,  

 a világról alkotott képük pontosításához,  

 a fogalmazásuk és kifejezésük szabatosabbá, változatosabbá 

tételéhez,  

 a felfedezés és a tudás öröméhez, valamint  

 az emberi gondolkodás vívmányainak megbecsüléséhez.  

 Gondot kell fordítani arra, hogy  

 minden problémafelvetés, megállapítás és következtetés 

világos, pontos a tanuló számára érthető, emlékezetbe véshető, 

és továbbgondolkodásra serkentő legyen. 

 Fontos, hogy:  

 a matematika tételeit bizonyítani kell,  

 úgy kell tanítani, hogy minden egyes részlet illeszkedjék a 

matematikának a későbbiekben sorra kerülő 

forgalomrendszerébe. 

 Feladat:  

 központi helyet foglaljon el a valós számok halmaza, ideértve a 

műveletek elvégzésében való jártasságot is,  
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 a halmazelmélet és a matematikai logika alapvető fogalmai 

szőjék át az iskolai matematikatanítás minden mozzanatát,  

 a tanulók lássák a geometria tanításának gyakorlati 

szükségszerűségét (pl.: terület-, felszín- és térfogatszámítás stb.)  

 az algebrai egyenletek közül az iskolában a lineáris egyenletek,  

 a százalék és kamatszámítás, adózás stb. ismereteket 

készségszintre kell emelni, hogy azt a mindennapi életben 

hasznosítani tudja. 

 Szükséges:  

 mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérés. 

10. A fizika:  

 Célja:  

 a diákok ismerjék meg fizikai világ legfontosabb jelenségeit,  

 bevezetést kapjanak a fizikai gondolkodás természetébe,  

 a gyerekek lássák meg, hogy a megismerésének két útja van: 

 indukció: a jelenségek közvetlen megfigyelése, majd 

általánosítás, 

 dedukció: a már megismert tényekből a következmény 

levonása. 

 a fizikai érzeteket kell kialakítani, illetve tudatosítani. Pl.: a 

hőmérséklet, az erő érzetét, az erő kölcsönösségének egyszerű 

megtapasztalását, a legegyszerűbb mozgásokat, és az első 

benyomásokat a mozgás viszonylagosságával kapcsolatban.  

 kísérleteken keresztül fel kell fedeztetni a természet jelenségeit,  

 a fogalomalkotást a megfigyelésekhez kell kötni. 

 

 

 A kísérletek: 

 során a tanulók az észlelt jelenségeket figyeljék meg és 

tapasztalataikat mondják el vagy írják le,  

 lehetőleg egyszerűek, látványosak és élményszerűek legyenek. 
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 Fontos, hogy  

 a tanulmányok során különös figyelmet fordítsunk a 

fogalomalkotásra,  

 a diákok előtt meg kell világítani, hogy a fizikai mennyiségek 

általában függnek a vonatkozási rendszer megválasztásától. 

 A diákokkal szemben támasztott követelmények összeállításakor ügyeljünk arra, hogy 

fizikai gondolkodás nem egysíkú, és ezért elvárható, hogy sokféleképpen tudjanak 

számot adni tudásukról. 

 

11. A biológia 

 A biológia tanításának fontos szerepe van, mert: 

 a természettudományok között ez a tudomány nagymértékben 

épít – életkori sajátosságoknak megfelelően – más 

tudományterületek ismereteire, pl.: kémia, fizika, 

földtudományok, 

 a biológia az élővilággal foglalkozik, ezért fontos az emberi 

szervezet és az életműködések oktatása, az egészséges életmód, 

életvitel kialakítása, 

 az ökológiai egyensúly felbomlásának elkerüléséhez szükséges 

szemléletváltás forrása a biológiai ismeretnyújtás. 

 A gyerekek tegyenek szert – közvetlen környezetünk növény és 

állatvilágán keresztül – faj és fajtaismerete, ily módon alakítsuk 

ki bennük az élővilág sokféleségének képét,  

 szervezet- és élettani ismeretekből az életkornak megfelelően 

annyi tanítható, amennyit a közvetlen tapasztalás élménye 

lehetővé tesz. 

 cél a faj- és fajtaismeret bővítése, 

 a hazai és más tájak jellemző élővilágának az alapvető ökológiai 

ismeretek beépítésével és földrajzi ismeretekkel párhuzamosan, 

azokhoz kapcsolódva történő megmutatása, 

 a faj- és fajtaismereten túl a szervezeti felépítésről és 

működéséről annyi ismeret megszerzése szükséges, amennyi a 
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közvetlen tapasztalás, egyszerű kísérlet, megfigyelés alapján 

rögzíthető, 

 a megismert fajok csoportosítása tegye lehetővé az elemi 

evolúciós szemlélet kialakulását, 

 a diákoknál történjen meg a helyes életmód tudatos kialakítása. 

 

12. Testi nevelés 

 Cél:  

 az egészséges testi és lelki fejlődés elősegítése,  

 a rendszerese mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése,  

 a fizikai tulajdonságok (erő, ügyesség, gyorsasság, 

állóképesség, mozgásképesség, mozgásműveltség) 

tökéletesítése,  

 a rendszeres mozgásra való igény kialakítása. 

 Fontos:  

 a testi nevelés során – az életkor sajátosságain belül – 

differenciált terhelésre törekvés,  

 hogy ne lehessen gúny vagy elmarasztalás tárgya az esetleges 

adottságok hiánya,  

 hogy a versenyhelyzetek olyanok, amelyekben minden gyermek 

számára adódik pozitív mozgásélmény,  

 hogy tudjanak a gyerekek önfeledten – de a szabályok 

megtartásával – játszani, viseljék el a vereséget, örüljenek a 

győzelemnek, értékeljék a másik sikerét,  

 hogy az iskolájuk színében induló tanulók érezzék 

kötelességüknek a lehető legjobb eredmény elérésé 

 

 Feladat:  

 a tanulók akaraterejének növelése, önértékelésük helyes irányba 

terelése,  

 az esztétikai és ritmusérzék fejlesztése a zenés mozgásképzés és 

népi- és társastánc, a ritmikus sportgimnasztika tanításán 

keresztül,  
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 a kisiskolásokat – az óvodai játékosság megőrzése mellett – 

hozzá kell szoktatni a tanórák kötöttségeihez, rendjéhez,  

 a mozgáskoordináció fejlesztése,  

 az egyszerű testnevelési játékok és sportjátékok szabályainak 

megismertetése,  

 a szergyakorlatokat alkalmazása (10 éves kor felett),  

 az atlétikai számok alapjait képező természetes mozgások 

(futások, ugrások, dobások) egyszerű technikáinak oktatása. 

 Gyógytestnevelés célja:  

 a tanuló egészségi állapotában keletkezett elváltozások 

korrigálása, megszüntetése,  

 az egészséges gyermekekhez való felzárkóztatása,  

 a speciális gyakorlatok elsődlegességét figyelembe véve a testi 

nevelés általános céljainak, feladatainak elérése. 

 

13. Kémia 

 Cél. a  

 tanulók igazodjanak el a környezetben megjelenő, és a 

mindennapi tevékenységben felhasznált anyagok kémiai 

sajátságai, hatásai, alkalmazásai megértésében,  

 a kémiaoktatás nyújtson maradandó és hasznosítható tudást,  

 a tanulóknak az adott szinten kémiai szemléletük legyen, tudják 

anyagát, lássák jelentőségét, tudjanak ezekről szabatosan 

beszélni, szükséges mértékben képleteket és egyenleteket 

felírni, rendezni és ezek alapján számításokat és kísérleteket 

végezni,  

 a diákok ismerjék meg a környezet legfontosabb kémiai elemeit, 

valamint szervtelen és szerves anyagait, azok jellemző fizikai és 

kémiai tulajdonságait,  

 ismerjék fontosabb vegyipari eljárásokat, folyamatokat, 

feldolgozási módokat, környezetvédelmi technológiákat és 

mindezek gazdasági vonatkozásait,  
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 szerezzenek gyakorlati ismereteket a közvetlen környezetükben 

előforduló hasznos és káros vegyi anyagok kezelésében,  

 az egyes anyagrészekhez kapcsolódva ismerjék meg a 

kémiatörténet egy – egy jelentős, tanulságos vagy érdekes 

eseményeit. 

 Fontos, hogy  

 szoros tartalmi és didaktikai kapcsolat legyen valamennyi – 

elsősorban természettudományi – tantárgy között,  

 mind az elsajátítandó tananyag, mind a tankönyvek, mind a 

kémiaórák szemlélete és anyaga legyen élet-, anyag- és 

élményszerű, emberközeli, érdekes és látványos. 

 A kémiát négy alapvető követelménycsoportra kell építeni:  

 Alapvető kémiai fogalmak, mennyiségek, összefüggések, 

törvények  

 Konkrét kémiai rendszerek: anyagok és reakciók ismerete  

 Ezek gyakorlati alkalmazásai: fontosabb vegyipari eljárások, a 

vegyi anyagok környezeti hatásai, a természet és a környezet 

védelme  

 Tanári és tanulókísérletek. 

 A kísérletek fontosak, mert:  

 az ismeretek személyes élmény alapján nyújtják a tanulóknak,  

 fejlesztik a tanuló megfigyelő-, elemző- és értékelő-képességét,  

 a tanulók megtanulják, hogyan kell a vegyszereket, a 

hétköznapi kemikáliákat biztonságosan és felelősen kezelni, 

célszerűen felhasználni. 

 

14. Földrajz 

 Cél, hogy:  

 a tanulók megismerjék a Földet, a természet és a társadalom 

legfontosabb sajátosságait, jelentőségeit, folyamatait,  

 a gyerekek szerezzenek alapvető ismereteket a csillagászat 

alapjairól, az égitestünkről, a Föld tájairól, országairól, népeiről, 

környezetünkről,  
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 a diákok legyenek tisztába az ország fejlődésével, 

sajátosságaival társadalmi és gazdasági viszonyával. 

 környezetünk alapvető jelenségeit, változásait megfigyelések, 

gyűjtések alapján ismerjék meg,  

 fel kell kelteni a tanulók érdeklődését a környezetük iránt és ki 

kell alakítani bennük a természet szeretetének, megismerésének 

és a védelmének igényét. 

 Feladat:  

 térben és az időben való tájékozódás, a Föld szféráinak 

megismerése,  

 készség szinten sajátítsák el a térképolvasást.  

 Cél:  

 tudjanak különböző méretarányú és tartalmú térképek 

alapján tájékozódni,  

 legyenek képesek összefüggéseiben értékelni egy – egy 

ország, táj értékeit, regionális problémáit, természeti és 

társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait,  

 legyenek képesek időben elhelyezni a Föld és szféráinak 

kialakulását, jelentősebb fejlődési szakaszait,  

 ismerjék meg a földrajzi tényezőket a Kárpát-medence 

gazdasági életében, népeinek elhelyezkedésében, 

hagyományaiban, településeiben megnyilvánuló hatásait és 

földrajzi összefüggéseit,  

 ismerjék meg a jelentősebb hazai és külhoni földrajzi 

felfedezők, utazók és tudósok tevékenységét. 

 

 

15. Informatika: 

 Az iskolai tanulmányok alatt minden diáknak részesülnie kell alapfokú informatika-

oktatásban  

 A fizika, kémia, biológia, földrajz problémák megoldása, különböző folyamatok 

modellezése nagy segítséget nyújthat a tanári munkában: 

 Cél:  

 a tanulók a számítógépet hasznos eszköznek tekintsék. 
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 Feladat:  

 a diákok tanulják meg valamely szövegszerkesztő használatát 

olyan szinten, hogy jól tudják használni a mindennapi életben,  

 lehetővé kell tenni, hogy a tanulók megismerkedhessenek az 

adatbázis-kezelés módszereivel,  

 a számítástechnikát a matematika órán is fel lehet használni: az 

algoritmus szemléletét matematikai problémák megoldásával is 

jól meg lehet alapozni,  

 fel kell hívni a figyelmet a felvetődő erkölcsi problémákra is, 

mert az eszközöket kezelő diákok könnyen kárt is okozhatnak: 

vírusfertőzéssel, idegen adatokhoz való illetéktelen 

hozzáféréssel. 

 

3.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök  

         kiválasztásának elvei 

 

 Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az oktatási minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.).  

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetére a szülők kötelessége. 

 A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének! 

 Egymásra épülő tankönyvcsalád legyen 
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 Legyen könnyen kezelhető, jól alkalmazhatóak a tanulók számára mind az 

iskolai mind az otthoni felkészülés során. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be. 

 Törekszünk arra is, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzünk be az 

iskolai könyvtár számára.   

 

3.5.  A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus 

választás szabályai 

 Az intézmény a tanulóit és a szülőket április 15- ig tájékoztatja a választható tanórákon való 

részvételi lehetőségekről. Május 20-ig felméri a szabadon választott tanórákon való részvételt 

és a hittan/erkölcstan foglalkozásokon való részvételt– szülő írásban jelenti be (20/2012-es 

EMMI r. 15.§ (1) alapján. Ennek tükrében alakítja ki az intézmény  

 a foglalkozások rendjét, célját és a részvétel formáját. 

Nagyon lényeges momentum az, hogy a tanuló egy tanévre választ, a hiányzás 

igazolására ugyanazon azok a szabályok vonatkoznak, mint a kötelező tanórákra. 

 tanárválasztás lehetőségére csak a tanórán kívüli foglalkozásoknál van lehetőség (pl. 

szakkör, egyéni fejlesztés versenyfelkészítésnél)  

 

3.6  Mindennapos testnevelés 
 

A testnevelés foglalkozások (órák, sportköri foglalkozások) során különös gondot 

fordítunk annak (a testedzés melletti) másodlagos hasznára, örömforrást biztosító jellegére. A 

testnevelők igyekeznek olyan légkört teremteni az órákon, amely alkalmas a napi szellemi 

feszültség oldására és sikerélmény szerzésére.  

 A személyiség fejlesztése  

Minden nevelőintézmény alapvető feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, 

fejlesztése.  

E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát:  
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• önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,  

• kudarctűrő képesség fejlesztése,  

• kapcsolatteremtési képesség fejlesztése,  

• akaraterő fokozása,  

• az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése,  

• az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése,  

• az öltözködési szokások, az ízlés alakítása.  

A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra, és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli 

esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és 

a pedagógusokkal közös tevékenységére.  

A szülők körében egyrészt a felvilágosító munka (értekezletek, kiadványok) útján, 

másrészt a saját gyermekük fejlődéséről, problémáiról szóló négy- és hatszemközti 

beszélgetések során tudjuk elveinket, az általunk elsőbbséget élvező értékeket közvetíteni.  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő 

módon.  

 2016. szeptember 1-től minden évfolyamon heti 5 testnevelés került bevezetésre. A tanulók 

egy része szervezett edzéséken vesz részt, egyesületi igazolással rendelkeznek. Iskolánkban 

alsó tagozaton fiú tanulóink Bozsik programban vesznek részt, ezzel biztosítjuk az utánpótlás 

nevelést labdarúgás területén. 

Kézilabda az iskolában program keretén belül a Magyar Kézilabda Szövetséggel állunk 

szerződésben. Leány és fiú kézilabda vonalon, melyet saját pedagógusaink közreműködésével 

oldunk meg. A tanulók választhatnak a következő sportolási lehetőségek közül:  

 kézilabda (edzés), illetve szabad játék,  

 labdarúgás (edzés), illetve szabad játék,  

 asztalitenisz, sakk, 

 úszás, lovaglás 

 kick-box 

 moderntánc 
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 aerobik, mazsorett foglalkozások közül. 

A felsorolt lehetőségek biztosítása meghaladja a teljes tornaterem- és udvar kapacitásunkat, 

így a művelődési ház tánctermét is igénybe vesszük a 2. évfolyam tanulói számára. 

Minden évben a harmadik évfolyamon biztosítjuk az ingyenes úszásoktatás lehetőségét 

minden tanuló számára. 

 

3.7. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 
„Csak az látja jól a dolgokat,  

aki kezdettől fogva figyeli  

azok fejlődését, kialakulását.”  

Arisztotelész 

A felmérés célja 

 Az egészséges életmódra nevelésnek ez egy helyzetfelmérése, ami a tanuló pillanatnyi 

állapotáról ad képet.  

 A tanuló fizikai teljesítőképességéről kapunk információkat. 

 Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése, minősítése. 

 Irányt mutat, fejlesztendő területeket jelöl, felhívja a figyelmet a hiányosságokra. 

 Kiemeli az erősségeket és a kiugró képességeket. 

 A kiemelkedő képességű tanulókat lehet orientálni sportágak felé. 

 Egyfajta motiváció lehet e gyereknek is, ami megerősíti abban, hogy jelentkezzen egy 

sportkörnél. 

 A sportoló gyerekek eredményei általában kiugróan jobbak, ami számukra egy pozitív 

visszaigazolás, a többieknek pedig egy cél, amit elérhetnek hasonló hozzáállással. 

 

A mérés gyakorlati haszna 

 Teljes korosztályok fizikai állapotáról, terhelhetőségéről, erősségeiről, hiányosságairól 

kapunk objektív képet. 

 Az egyén fizikai állapotában bekövetkezett változások értelmezése. 

 Növeli az önismeretet és az önbecsülést. 

 Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad általában, vagy különböző sportágakat 

űzők számára. 

 A jó fizikai állóképesség, az egészség és a jó közérzet fenntartására. 
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 A befektetett idő és energia megtérülése látványos. 

 A fizikailag stabil, jól felkészített tanulók a tanulás során és az élet egyéb területein is 

jobban terhelhetőek, versenyszellemük erősebb és stressz-tűrő képességük jobb. 

 Követhető a tanulók fejlődése éveken keresztül és akár generációkon át is lehet az 

eredményeket látni. 

 

A mérés objektivitását befolyásoló tényezők 

 A tanári munka: lehetséges, hogy a tanárok másként értelmezik a feladat végrehajtását.  

 A mérési felület pontatlan kijelölése. Pl. nem cm hanem inch. A Cooper nem 3000m 

hanem véletlenszerű. 

 A gyerek nem veszi komolyan a munkát, szabotálja a valós eredmény elérését. 

 Felszerelés hiánya. Pl. Cooper tesztnél farmerban futunk. 

 Ha nem egyértelmű minden gyereknek a kivitelezés módja. Többszöri magyarázat, 

bemutatás, végrehajtás alatti korrigálás lehetséges. 

 Az információ hiánya. Az eltelt időt, a részidőket pontosan mondani kell, a gyereknek 

tudnia kell hol tart. Van, aki körönkénti időeredményt kér. Azt is lehet teljesíteni. 

 Gyanús párok, akik nem megbízhatóak egymás eredményének a számolása közben. 

Vagy a tisztesség hiánya vagy nem tud számolni a megfelelő mennyiségig. Ezeket szét 

kell rakosgatni. 

 Az sem árt, ha idegen osztályok mérnek egymásnak, akiknél kevésbé fordul elő a 

félrevezetés kísértése. 

 

A testnevelő által elvégzendő feladatok 

 

 Egységes minőségbiztosítás. Osztályon belül, de akár egész iskolára vonatkozóan is 

 Folyamatos visszacsatolás: az elért változás nyomon követésének biztosítása a tanár, a 

diák és a szülő számára. A teljesítmény egyértelmű értékelése. 

 

 

A mérés típusa 

 Az általunk használt rendszer a következő kiadvány alapján, Útmutató a tanulók 

fizikai állapotának méréséhez (egységes adatszolgáltatáshoz) Oktatási Minisztérium 

1999. 
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 Korábban a hagyományok és a tapasztalat alapján kialakult szokásrendszer alapján 

folyt a mérés.  

 Hibája volt a megfelelő tudományos háttér hiánya és az esetlegesség. 

 A hibáitól függetlenül jól működött, mert ugyanazt a rendszert használtak minden 

gyereken és az előnyök és hátrányok mindenkit ugyanúgy érintettek, így a kapott 

eredmény mégis reális volt. 

 Az új mérési módszer bevezetésének a célja az volt, hogy ne csak tartalmilag, 

formailag legyen egységes a tanulók fizikai teherbíró-képességének mérése és 

értékelése, hanem a szemléletében is.  

 Iskolánkban egy öt egységből álló felmérést vezettünk be. 

 Ennek végrehajtására évente kétszer, ősszel és tavasszal kerül sor. 

 

Az öt próba felső tagozaton 

1. Cooper teszt (az aerob képesség mérése)  

2. Helyből távolugrás ( az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) 

3. Hasonfekvésből törzsemelés (a hátizom erő-állóképességének mérésére) 

4. Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel (a csípőhajlító és a hasizmok erő-

állóképességének mérésére) 

5. Fekvőtámaszban karhajlítás (a vállöv- és a kar erejének, erő-állóképességének 

mérésére) 

 

Pontértékelés 

 

 Cooper teszt:                           max: 77 pont 

 Helyből távolugrás:                 max: 21 pont 

 Hasonfekvésből törzsemelés:  max: 14 pont 

 Fekvőtámaszban karhajlítás:   max: 14 pont 

 Hanyattfekvésből felülés:       max: 14 pont 

---------------------------------------------------------------- 

 Elérhető maximális pontszám:    140 pont 
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 Az értékelés differenciál  

 Korosztályonként: 1-12. osztályig 

 Nemenként: fiú, lány 

 Többletteljesítmény esetén sem adható több pont mint a maximum. 

 Mindenki szabadon használhatja az osztályzást motivációnként, ha úgy ítéli meg, hogy 

a teljesítmény megérdemli. 

 A felmérést előzze meg egy tájékoztatás a felmérés céljáról és fontosságáról. 

 A teszteket előzze meg egy célzott bemelegítés a sérülések elkerülésére és a megfelelő 

fizikai állapot elérése céljából.  

 

Cooper-teszt 

 Futás, kocogás, séta. 

 Folyamatos haladás 12 percig. 

 Mindenki a tőle telhető legnagyobb intenzitással végezze a feladatot. 

 Egy tartható, állandó sebességre kell törekedni, lehetőleg megállás nélkül. 

 A pályát mindig azonos módon kell kimérni és figyelni kell, hogy annak nyomvonalát 

kövessék. 

 Be lehet mutatni a pályát egy elő-futóval az egyértelmű kivitelezés kedvéért. 

 Fel kell hívni a figyelmet a balesetveszélyes helyzetekre. 

 Előzés és a háló, kapu kikerülése. 

 Folyamatosan mondani kell az eltelt időt, a végén sűrűbben. 

 Folyamatosan figyelni kell a futókat.  

 Aki rosszul van azt időben le kell állítani. 

 Aki alulteljesít azt noszogatni kell. 

 Ha valaki sétál, annak tudnia kell, hogy időt veszít.  

 A rohanókat le kell állítani. 

 A végét egyértelműen jelezni kell. 

 Ha vége le kell ülni a tanulónak és a tanár közli velük a plusz métereket. 

 A segítő megmondja hány métert futott a párja.  

 Az esetleg rosszul levőket kísérettel ki lehet engedni a mosdóba. 

 Bediktálásnál a körök számát és a plusz métereket mondják be, mire azonnal ki lehet 

számolni hány métert futottak. 
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 RENDKÍVÜL gyanús eredmények esetében akár újra is lehet futtatni a Coopert. (pl. 

világcsúcs közeli értékek, vagy még jobbak). 

 Az elért eredményeket lehet értékelni és kiemelni a legjobb futókat. (első 10 ötöst kap) 

 A felmérések sorában a Coopert a végére érdemes hagyni, hogy megfelelően 

felkészüljenek lelkileg a feladatra és mi is fokozatosan növekvő terheléssel egyre 

jobban előkészíthetjük a legjobb eredményt. 

 A hiányzóknak vagy a javítani szándékozóknak biztosítsunk alkalmat a pótlásra. 

 A javítani önként vágyókat, pláne ha jobbat futnak érdemes motiválni egy ötössel. 

Helyből távolugrás 

 Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé áll úgy, hogy a cipő orrával a 

vonalat nem érinti. 

 Feladat: térdhajlítás és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és 

elugrás előre. 

 Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük cm-ben. 

 Három próbálkozás adható. 

 A legjobb eredményt írjuk be. 

Hasonfekvésből törzsemelés 

 Maximális időtartam 4 perc. 

 A feladatot folyamatosan kell végrehajtani. 

 Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt és 

mindkét karja laza tarkótartás helyzetben van. A számláló az egymáshoz tett lábfejeket 

a földhöz szorítja. 

 1. ütemre törzsemelést végez, 

 2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

 3. ütemre visszanyit tarkóállásba,  

 4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Hanyattfekvésből felülés 

 Maximális időtartam 4 perc. 

 A feladatot folyamatosan kell végrehajtani. 

 Kiinduló helyzet: Szőnyegen fekszik a tanuló a hátán, mindkét térdét 90 fokos 

szögben behajlítja. Laza tarkótartás előre néző könyökkel.  
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 Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

 A számláló segíthet azzal, ha lefogja a társa lábfejét. 

Fekvőtámaszban karhajlítás 

 Maximális időtartam:  

 Lányoknak:   2 perc 

 Fiúknak:       4 perc 

 A feladatot folyamatosan kell végrehajtani. 

 A tanár számolja egyenként az eredményt. 

 Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz, tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar. 

 Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A 

törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, 

a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem 

kerül. 

Minősítés, értékelés 

 0-20 pont:   igen gyenge 

 21-40:         gyenge 

 41-60:         elfogadható 

 61-80:         közepes 

 80-100:       jó 

 101-120:     kiváló 

 121-140:     extra 

 

 

0 – 20 pont :  igen gyenge 

 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, 

legtöbb esetben olyan fizikai, szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, 

kimerültnek érzi magát. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerének a kisebb 

fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is igen gyakran komoly megterhelést jelent. 
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21 – 40: gyenge 

 Az egésznapi tevékenységtől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, kimerültnek, 

rosszkedvűnek érzi magát. Egyik napról a másikra nem tudja kipihenni fáradalmát. 

41 – 60: elfogadható 

 A rendszeres mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de a tartós, váratlan 

többletmunka már erősen igénybe veszi. 

61-80: közepes 

 Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, azaz 

tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szint megtartásához is, heti 2-3 

órás időtartamú, rendszeresen végzett testedzés szükséges. Az egészség megőrzése 

érdekében a továbbiakban (későbbi élete során) is törekedni kell legalább e szint 

megtartására. 

80-100: jó 

 Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb 

szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. ( Az e 

szintet elérők, amennyiben élsportolókká szeretnének válni, minél előbb kezdjenek 

hozzá az alapvető kondicionális képességeik magasabb szintre emeléséhez.) 

101-120: kiváló 

 E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők, az általuk választott sportágban 

(élsportolóként) is kiváló eredményeket érhet el. 

 Ha ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró-képessége 

területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Alkalmassá vált 

szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, magas szintű sportági specifikus 

edzés elvégzésére, hogy nemzetközi szinten is tartós eredményt érjen el. 

A kapott eredmények felhasználása 

 Osztályonként és évfolyamonként könnyen ki lehet mutatni, hogy hány gyerek tartozik 

egy-egy kategóriába. 

 Ez a statisztikai adat pontos képet adna az osztályok illetve az évfolyamok pillanatnyi 

állapotáról. 

 Az IGEN GYENGE eredményt kapott tanulók szüleit lehetne egy 

formanyomtatványban értesíteni gyermeke tragikus fizikai teherbíró képességéről. 

 Az iskolaorvost is lehetne értesíteni a veszélyes állapot létéről, talán kivizsgálásra 

szorul. 
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 Ezzel az iskola törődő, és felelősségteljes viselkedését erősítenénk. 

 Az EXTRA képességű tanulók teljesítményét az osztályközösségek előtt ki kell 

emelni és külön jutalmazni.  

 Ha még nem sportolna rendszeresen egy egyesületben, akkor azt szorgalmazni, 

motiválni. 

 Iskolacsúcsok 

 Osztálycsúcsok 

 

"Az igazi kérdés nem az, sikertelen voltál-e, hanem beletörődtél-e a sikertelenségedbe?"  

 

Abraham Lincoln  
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Motorikus felmérések statisztikája 

 

Osztály: …………. 

Létszám: ………… fő 

 

Fiú:……………. fő 

Lány: …………..fő 

Pontszám  fiú lány összesen 

0-20 igen gyenge    

21-40 gyenge    

41-60 elfogadható    

61-80 közepes    

81-100 jó    

101-120 kiváló    

121-140 extra    

     

Igazoltan nem vett részt    

Igazolatlanul nem vett részt    

    

Összesen    

 

Legjobbak:                             Helyből távolugrás: 

 

Fiú: ……………………………………………………………………. 

Lány: ………………………………………………………………….. 

Cooper: 

 

Fiú: ……………………………………………………………………. 

Lány: ………………………………………………………………….. 

Kislabda dobás: 

 

Fiú: ……………………………………………………………………. 
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Lány: ………………………………………………………………….. 

Magasugrás: 

 

Fiú: …………………………………………………………………… 

Lány: …………………………………………………………………. 

60 méter síkfutás: 

 

Fiú: …………………………………………………………………… 

Lány: …………………………………………………………………. 

 

3.8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, és sávosan oktatjuk 

a matematikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. Emellett 

tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítunk. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, 

hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye 

szerint a nem kötelező időkeret terhére a következő foglalkozásokat szervezi meg, eddigi 

pedagógiai gyakorlatunk alapján:  

  énekkar,  

 informatika szakkör, 

  történelem szakkör. 

  anyanyelvi szakkör, 

 matematika szakkör, 

  idegen nyelvi szakkör, 

  természetismereti szakkörök,  

  felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás,  

 tehetséggondozás 

 felvételi előkészítő foglalkozások/pályaorientáció/ 

  versenyekre való felkészítő tevékenységek. 
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3.9.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Mint az a helyzetelemzésből is olvasható iskolánkban stagnál a tanulólétszám és ezzel 

párhuzamosan nő a munkanélküliség, illetve az egyre nehezebb körülmények között élő 

családokban nevelkedő tanulók száma. Ezért már a tendencia kialakulásának kezdetén 

felfigyeltünk e jelenségre és különböző programokkal igyekeztünk segíteni a hátrányos 

helyzetű tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését.  Nevelési programunkban elsősorban 

a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a helyzetfelmérés után meghatározzuk a 

tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a lehetőségek számbavételével a hátrányok 

enyhítését szolgáló tevékenységformákat. A szakaszos konkrét tervezést évente kell meg 

ismételni, adatlapok alapján nyilvántartást a GYIV felelős valamint az osztályfőnökök végzi. 

A programunk célja: segíteni azon tanulók: beilleszkedését az iskolai környezetbe, 

                 ismeret elsajátítását, 

 egyéni ütemű fejlődését, 

akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, így próbáljuk számukra az 

esélyegyenlőséget biztosítani. 

A körülmények ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható 

feladatait: 

A program távlati ütemterve (évi program):  

Időpont  Feladat Felelős 

1. március - április A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a 

hátrány meghatározása  

Gyermek ifjúságvé- 

delmi felelős 

 

2. május A tevékenységi formák megtervezése a 

következő tanévre 

Vezetőség 

3. szeptember A szociális hátrányok enyhítését szolgáló 

tevékenységek ütemtervének elkészítése 

Igazgató 

4. október-június Tevékenységi formák megvalósítása ütemterv 

szerint 

Osztályvezetők, 

GYIV felelős 

5.május Eredmények számbavétele 

Fejlesztési tevékenységek megtervezése a 

következő tanévre 

Vezetőség 
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3.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

Minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Az pedig, hogy a tervhez 

képest  mit teljesítünk, az ellenőrzés és értékelés során dől el. 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és 

minőségfejlesztési rendszerének meghatározása a nevelési –oktatási célok elérését, a 

pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az 

iskolával kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) 

igényeinek, elvárásainak kielégítését szolgálja. 

Minden emberi tevékenység természetes velejárója a visszajelzés igénye. Diáknak, 

tanárnak, szülőknek, iskolának tudnia kell, merre tartunk mit szeretnénk elérni. Mindezekre a 

kérdésekre a munkaértékelés ad választ. Lényegében a tanítási – tanulási folyamat állandó 

figyeléséről, nyomon követéséről, megerősítéséről van szó. 

 

3.10.1. Ellenőrzés 

Munkánk során elengedhetetlen tevékenység az ellenőrzés. Szükségszerű tájékozódni 

arról, hogy a gyerekek hogyan teljesítették a kitűzött célokat, hiszen csak így lehet 

meghatározni a további feladatokat. Reális képet csak akkor tudunk alkotni, ha információt 

gyűjtünk, amely elősegíti a jó döntések meghozatalát. Folyamatában ismernünk kell a 

nevelési tevékenységet. A jó együttműködés alapja egymás munkájának elismerése. Az 

ellenőrzés során láthatjuk az eredményeket, tudjuk, hogy kinek kell segítséget nyújtani, 

tanácsot adni, kit kell ösztönözni, hogyan kell egyeseket motiválni, javításra késztetni. 

Az ellenőrzési folyamatnak vannak írott íratlan szabályai, etikai vonatkozásai, amelyet 

a közoktatási törvény paragrafusai előírnak. 

Az ellenőrzésnek, a tanulók tudásszint mérésének alapvetően két feladata van: 

- rendszeres munkára szoktat, motivál, felkészít a továbbtanulásra, 

- tájékoztat a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, a gyakran 

előforduló hibákról, hiányosságokról 

Az ellenőrzés formái: 

a) Szóbeli számonkérés: 

 feleltetés: a leggyakoribb forma.  
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Célja, hogy a tanulók összefüggően legyenek képesek beszélni egy – egy témáról, 

vagy annak részéről. 

Ilyenkor általában a napi tananyag ellenőrzése történik. Feleltetéskor érdemjeggyel 

kell kifejezni a tanári értékelést, mely a naplóba kék színnel kerül beírásra; 

 beszélgetés 

 kiselőadás, stb. 

b) Írásbeli számonkérés: 

 írásbeli felelet:  

Célja, hogy egyszerre több tanuló felkészültségéről kapjon a pedagógus információt, 

és a tanulók visszajelzést kapjanak teljesítményükről. Kiterjedhet néhány gyerekre és 

az egész osztályra is. Az aktuális tananyagra vonatkozik, mely a korábbi leckékre 

visszautaló kérdést tartalmazhat. Időtartama 10-15 percnél nem lehet hosszabb. Nem 

kell előre bejelenteni. 

Egy – két leckét számon kérő írásbeli ellenőrzés, melynek gyakorisága a tantárgy 

természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el a gyakoriságát, ha másként nem 

rendelkezik a tantárgyi tanterv. Az ezért kapott érdemjegy egy szóbeli felelet súlyával 

azonos. Beírása kék színnel történik. (pl. teszt, röpdolgozat, feladatlap).  

Röpdolgozat: Célja, a 4-5 leckénél hosszabb témakörök elsajátításának részeként 

történő ellenőrzése, mely legfeljebb 25 perces lehet, és a tanulóknak a dolgozatot 

megelőző órán be kell jelenteni. 

 Év eleji, féléves és év végi követelményszint mérések: 

Célja a problémafeltárás és a további feladat meghatározása. Elsősorban diagnosztikai 

mérés, melyet százalékosan értékelünk. Érdemjeggyel való értékelésről a tanító, illetve 

a szaktanár dönt. Előzetes összefoglalás, áttekintés előzi meg. A tanulónak elegendő 

időt kell biztosítani a felkészüléshez. 

 házi dolgozat: 

Célja az önálló munkálkodás, az önálló tanulás fejlesztése. Témájában alkalmazkodik 

a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Félévenként és tantárgyanként maximum egy 

lehet. A leadási határidőket a pedagógusoknak egyeztetni kell, és ebben a gyerekek 

aktuális terhelését figyelembe kell venni. A tanulónk elegendő időt kell biztosítani az 

elkészítéshez. Előre megadott tartalmi és formai szempontok szerint értékeljük. 
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 órai munka: 

A szóbeli és írásbeli számonkérés támogatására a pedagógusok pontozásos rendszert 

alkalmazhatnak, melyek formáját a pedagógusok szakmai szabadságukkal élve maguk 

határozzák meg. A pontozási rendszert, és az így kapott érdemjegyeknek a félévi és az 

év végi értékelésben betöltött szerepét az év elején ismertetni kell a tanulóval, és 

szülővel. A rendszer alkalmazását a szakmai munkaközösségek egyeztetése előzi meg. 

A kisebb írásbeli munkákat, házi dolgozatokat a tanév végéig, a témazáró dolgozatokat 

és a diagnosztikai mérések anyagát további 1 évig meg kell őrizni. 

 témazáró:  

Célja, hogy a tanuló egy témakörben való jártasságáról átfogóan adjon számot 

egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli ellenőrzés, melyből évente 

legalább kettőt kell íratni azokból a tantárgyakból, melyet osztályzattal értékel félévkor 

és év végén. A tantárgyi tanterveknél megtalálható, hogy konkrétan hány témazáró lesz 

az év során. A témazáró mennyisége függ a tantárgy heti óraszámától is. Az érdemjegy 

pirossal kerül be a naplóba. Beszámítása meghatározó a félévi és év végi osztályzatot 

illetően; 

 számonkérés:  

kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés, melyből a tanár saját belátása 

szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat, ha a tantárgyi tantervek másként nem 

rendelkeznek. Az érdemjegy beírása kék színnel történik. (pl. teszt, feladatlap); 

c) Gyakorlati számonkérés: 

Például munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény értékelése. 

Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a 

szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. 

A tanulóknak a beszámoltatással kapcsolatos jogait és kötelességeit a házirend szabályozza. 

 

Alapelvek: 

A tanulónak joga, hogy hiányzása után megfelelő idő álljon rendelkezésére a felzárkózáshoz, 

pótláshoz. A tanulónak kötelessége, hogy hiányzás után (ill. alatt) mindent megtegyen 

lemaradásának behozására. 
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3.10.2. A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere 

 

A tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi teljesítményének értékeléséről 

félévkor és év végén, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 54.§ (2) b-c,62.§(1)f, 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 7.§(1) betartásával a nevelő testület dönt. 

A minősítésre alsó tagozaton az osztálytanító, felső tagozaton a magatartás és szorgalom 

esetében az osztályfőnök, szaktárgyak esetében a szaktanár tesz javaslatot. 

A tanulók összefoglaló értékelést kapnak félévkor ellenőrző könyvbe, évvégén a 

bizonyítványba. A tanév végi minősítés, osztályzat a tanuló egész évben nyújtott 

teljesítményét értékeli. 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos faladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a szaktanárok az egységes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően a tanulók: 

 szóbeli felelete, 

 írásbeli munkája vagy 

 gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. 

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

A tanulmányi munka értékelése  

Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének 

ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt 

megtanulható részének elsajátítását minősíti. A pedagógusok a tanulók tanulmányi 

teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, 

eredményei hogyan változnak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. A 

tanulóknak félévente, tantárgyanként legalább 4-5 osztályzattal kell rendelkeznie, melyet az 

ellenőrző könyvbe  jegyez be a nevelő. 

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy: 

 a tanulók az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett 

eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek,  

 és a félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 
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A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy: 

 a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben 

teljesítette, 

 megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy azt a pedagógus legalább 

elégségesnek minősítse, 

 megszerzett tudása elegendő-e arra hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 

követelményeit el tudja sajátítani.  

Alapelvek: 

1. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. 

2. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

3. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és 

a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló 

hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást, ennek okáról, és 

indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, 

és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek 

alapján a tanuló javára módosítja. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: 

 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1); 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

TELJESÍTMÉNY ÉRDEMJEGY 

0-38% Elégtelen (1) 

39-59% Elégséges (2) 

60-79% Közepes (3) 

80-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 
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Szöveges értékelés 

a.) Az első évfolyamon – félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor – szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

            A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap: 

 az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, 

 fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket,  

 javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 

 Második osztály első félévéig szöveges értékelést alkalmazunk, majd az érdemjeggyel 

történő értékelés váltja fel. Második évfolyam félévétől az értékelést osztályzattal 

fejezzük ki. Évközi teljesítményük értékelésére a tanulók 1-5.ig érdemjegyet. 

b.) Alapfokú művészeti oktatás tantárgyai esetén: 

 

 Előképző 1-2 évfolyamon szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló 

kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul, 

 Alapfok 1-10 évfolyamokon az értékelést osztályzattal fejezzük ki. Évközi 

teljesítményük értékelésére a tanulók 1-5-ig érdemjegyet kapnak.  

 

Mentesítés az értékelés alól 

Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – 

jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs  

bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján  

 Az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottsághoz, 

fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez. 

Ha a tanulót mentesítették a értékelés és minősítés alól: 

 Az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi 

és fejezi be. 

 Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai 

követelmények teljesítésére. 

 Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az 

esetben, ha tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte. 
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Egyéni továbbhaladás 

Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik 

évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. 

Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, 

de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.  

 

3.10.3 Tanulók értékelése a követelményrendszerhez viszonyítva 

A tanulók tanulmányi előmenetelük értékelésénél lényeges a követelményrendszeren belül a 

minimumszint megállapítása, az elégséges osztályzat kritériumának meghatározása. 

Ennek megfelelően az osztályzat: 

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre 

mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan 

beszélni. Bátran mer visszakérdezni. 

Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat 

vét, definíciói bemagoltak. 

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, nevelői 

segítségre ( javításra, kiegészítésre ) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid 

mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 

Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló 

feladatvégzésre. (Akar, de nem megy.) 

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. 

A minimumot sem tudja. 

 

3.11. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

Alapelvek 

 

Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt 

fontosságúnak tartjuk az alábbiakat: 



 
169 

 segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését, 

 segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is, 

 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon, 

 mindig személyre szabott legyen 

A magatartás és szorgalom értékelésének módja: 

Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbségek esetén 

osztályfőnöki óra keretében megvitatja azokat. Végleges döntést az osztályfőnök hoz. Ha nem 

sikerül közös minősítést kialakítani, az osztályfőnök az osztályozó értekezleten kérheti a 

kollégák segítségét. A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és év végén osztályzattal 

minősítjük. Az év végi minősítés az egész tanévre szól. 

 

3.11.1 A magatartás értékelésének elvei 

MAGATARTÁST minősítő osztályzat tartalma 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, példás viselkedésével 

elősegíti, és társait is erre ösztönzi.  

 a Házirendet következetesen betartja és betartatja társaival 

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias 

 fegyelmezett, megbízható, segítőkész keresi a jobbító változások lehetőségét.  

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 A közösségi életben részt vesz, a rábízott feladatokat elvégzi, de annak kialakításában 

nem vesz részt.  

 A Házirend szabályait megtartja, viselkedésére nincs panasz. 

 Nem kezdeményez, de elfogadja mások kezdeményezését.  

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias.  

 Együtt érez a problémákkal küzdő tanulókkal, de nem foglalkozik velük, nem tud vagy 

nem akar segíteni. 
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Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, nem 

lehet rá számítani. Viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni.  

 A Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be.  

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó.  

 Nem kezdeményez, de nem is fogadja el mások kezdeményezését. 

 Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, fegyelme ingadozó, cselekedeteiben 

megbízhatatlan.  

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be.  

 A Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem.  

 Nem kezdeményező, mások kezdeményezését cselekedetével gátolja. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle.  

 Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, 

tetteiért nem vállalja a felelősséget.  

 

3.11.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

SZORGALMAT minősítő osztályzat tartalma 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

A motiváltság  

       Követelmények: 

 A tudás megszerzésének igénye 

 Az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény. 

 A tanulás folyamata 

   Követelmények: 

 Jó idő- és munkaszervezés 

 Kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés 

 Fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység. 

    Többletek tanulmányi versenyek, szakkörök, pályázatok) 
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5 Példás 

 Tanulmányi munkában figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit:  

                          az életkörülményeket                                                                          

                          a képességek szintjét.  

 Igényli tudása bővítését: céltudatosan, igényesen és észszerűen szervezi meg munkáját.  

Munkavégzése pontos megbízható. 

Minden tárgyban elvégzi feladatait.  

 Önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

 Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, 

figyel, érdeklődik. 

 Érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a 

tananyagon felül is produkál. 

4 Jó 

 Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen 

készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik.  

 Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell 

segítséget nyújtania.  

 Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, csak kötelező feladatokat 

vállal.  

 Érdeklődése az iskolai tananyag keretein belül megmarad.  

3 Változó 

 Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan.  

 Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. A segítséget 

elfogadja.  

 Munkája változékony jellegű, képessége alatt teljesít.  

 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.  

2 Hanyag 

 Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

 Nem hajlandó munkavégzésre, elutasító.  

 Nem törődik kötelességeivel. 

 Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 
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 A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

 Moduláris oktatás esetén… 

A tantervi modulokat önálló tantárgyanként oktatjuk. 

 Hon – és népismeret 

 Etika 

Ezeken a tanítási órákon a tanulói teljesítményeket a szaktanárok szöveges minősítéssel 

végzik. A szöveges értékelés minősítése a következő: 

 Kiválóan megfelelt 

 Jól megfelelt 

 Megfelelt 

 Nem felelt meg. 

3.11.3. Diagnosztikus mérési és értékelési rendszer 

2018. szeptember 1-től intézményünk bekapcsolódott, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
Mérési Rendszerébe. A rendszer felépítését és mérési rendszerét a következő összefoglaló 
táblázat mutatja. 

   1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Szeptember Tan.kép.   
Ms., lk., 
Szi.,Ok.   

Ms., lk., 
Szi.,Ok. 
Ts., Tm.       

Október                 

November                 

December     Ms.   Ms.   
 

  

Január                 

Február                 

Március                 

Április     
Ms., lk., 
Szi.,Ok.   

Ms., lk., 
Szi.,Ok.       

Május           OKM   OKM 

 

 Tan. kép.-rövid DIFER+3 képesség a Tímár tesztből 

 Ms.-műveleti sebesség 

 Ik-íráskészség 
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 Szi-szóismeret 

 Ok-olvasáskészség 

 Ts.-tan.stíl., 

 Tm.-tan. mot. 

 OKM-kompetenciamérés 

 

3.12 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 
A tanulmányi munka és a sport terén kiemelkedő teljesítményt nyújtók és a közösségért 

dolgozók elismerésben részesülnek. 

A jutalmazás elvei: 

 
1. A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében 

kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra az iskola hírnevét öregbítő 

eredményekre kell figyelemmel lenni. 

2. Ezen kívül jutalmazzuk azt a tanulót, aki: 

 Eredményes kulturális tevékenységet folytat. 

 Kimagasló sportteljesítményt ér el. 

 A közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet vagy kiváló 

eredménnyel záruló együttes munkát végzett. 

 Bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének növeléséhez, 

színvonalas iskolán kívüli versenyen, vetélkedőn vesz részt. 

3. A tanuló az év közbeni tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az 

osztályfőnök havonként értékeli. 

4. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes 

helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 

részesíteni. 

A jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként dicséretek adhatók: 

- Szóbeli dicséretek mellett a következő írásos dicséretek adhatók, melyeket a 

tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. 

1. Tanév közben adható: 

a. osztályfőnöki dicséret: 

 adható az osztályközösségben végzett jelentős teljesítményért (pl. farsang 

szervezése, fenyőünnepség stb.) 
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 ha a tanuló iskolai, városi, egyéni versenyeken 1-3. helyezést ért el, amennyiben a 

tanulmányi versenyeken legalább a maximum pontszám 80 %-át teljesítette. 

 nem mindennapi tevékenységsorozat végzéséért. 

 

b. szaktanári dicséret: 

- egyenrangú az osztályfőnöki dicsérettel. 

     Adható annak a tanulónak: 

 aki egyes tantárgyakból hosszabb ideig nyújtott kimagasló teljesítményt, 

 illetve tantárgyi versenyeken való részvételért vagy csoportos versenyeken elért 1-

3. helyezésért, amennyiben a tanulmányi versenyeken legalább a maximum 

pontszám 80 %-át teljesítette. 

 aki szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát tesz. 

 

c. igazgatói dicséretet: kaphat az a tanuló: 

 aki iskolán kívül rendezett megyei, országos tanulmányi, kulturális versenyeken 

megyei 1-6. helyezést, országos versenyeken  1-12. helyezést ért el.  

 aki komplex nyelvvizsgát tesz, igazgatói dicséretben részesül és az a tanuló is, aki 

a tanév folyamán legalább  B1 szintű A, B vagy C típusú nyelvvizsgát tesz, ezzel 

az eredménnyel felülmúlja az általános iskola nyolcadik évfolyamának végén 

elvárt A2-es szintet. 

 sport versenyeken megyei 1-3. helyezést, országos versenyeken 1-8. helyezést ért 

el. 

 aki 3 szaktanári vagy osztályfőnöki nevelői dicsérettel rendelkezik, igazgatói 

dicséreteket kerül felterjesztése, az így kapott dicséreteket év végén válthatják 

igazgatói dicséretté, amely a bizonyítvány kiadásával kerül átadásra. 

d. általános nevelőtestületi dicséret: 

- annak a tanulónak adható, akinek magatartása és szorgalma példás. Tanulmányi 

eredménye 4,75 felett van és rendelkezik legalább egy igazgatói dicsérettel. 

 

Tanulmányi verseny támogatására lehet felterjeszteni azon tanulókat, akik jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkeznek, magatartása és közösségi munkája kifogástalan (hátrányos 

helyzete miatt) nem tud részt venni versenyeken. Osztályközösségenként csak két tanuló egy 

versenytámogatásra lehet jogosult. Megítéléséről az osztályfőnök dönthet. 
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2. Év végén adható dicséretek: 

a. Oklevél: 

 Oklevél formájában jutalmazzuk azon tanulókat, akiknek az év végén 4,51 vagy feletti 

átlag eredményt értek el. 

 Kiemelkedő, egyenletes tanulmányi munkát végzett, szorgalmával, magatartásával 

kitűnt társai közül vagy legtöbbet fejlődött. 

b. Dicsérő vagy elismerő oklevéllel illetve tárgyjutalommal lehet jutalmazni azt a 

tanulót, 

 aki az év végi osztályzata alapján jeles vagy kitűnő eredményt ért el 

 megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken vett részt. 

     c.  Az iskola névadójának arcképét ábrázoló Kövy emlékérem jár annak a tanulónak, 

aki nyolc éven keresztül  

 kiváló tanulmányi eredményt ért el, tanulmányi átlaga legalább 4,75 volt, 

 magatartása, szorgalma példás volt, 

 gyarapította, gazdagította az iskola hírnevét megyei vagy országos versenyeken 

vett részt. 

A tanuló felterjesztési javaslatát a nyolcadikos osztályfőnökök teszik meg, az emlékérem 

odaítéléséről a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt. 

d. „Az évfolyam legjobb tanulója” címért  

 Pályázhat: Kövy Sándor Általános Iskola 2-8. évfolyamon tanuló  

diákja. 

Nevezés: Az évfolyam legjobb tanulója cím pályázat útján nyerhető el.   

Minden évben az igazgató nyilvánosan hirdeti meg. A tanulóknak a pályázati anyagot 

minden évben május 31-ig kell leadni az iskolai kuratóriumnak. 

Az iskolai kuratórium tagjai a mindenkori évfolyamfelelősökből tevődik  

össze. A kuratórium a cím odaítéléséről a tanév utolsó tanítási napjáig dönt. 

Értékelési szempontok: 

 magatartása és szorgalma példás, s ezt osztályfőnöke néhány soros jellemzése 

alátámasztja, 

 az iskolai könyvtár tagja, 

 humán és reál tantárgyakból jeles osztályzattal rendelkezik (készség tantárgyak 

nem számítanak be az értékelésbe ) 

 tanulmányi versenyeken aktívan részt vett. 
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 Legalább két tantárgyból szaktanári dicsérettel rendelkezik 

 

Az értékelésnél a következő ponttáblázat alapján összesítjük az eredményeket: 

 Versenyek    Elért helyezés 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. 
VIII. 

IX. X. XI. XII. 

iskolai 3 2 1          

városi 6 4 2          

megyei 12 10 8 6 4 2       

országos 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

Azonos pontszám esetén az országos verseny eredményeit vesszük figyelembe, ha ez nincs, 

akkor a megyeit. 

Díjazás: „Az évfolyam legjobb tanulója” elnevezésű díszoklevél. 

Minden évfolyamon csak egy cím adható ki. 

Díj átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor. 

A felsorolt dicséretek, jutalmak átadására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, stb.) dönt. A 

dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló 

megjegyzés rovatába be kell jegyezni. Az általános nevelőtestületi dicséret az anyakönyvbe és 

a bizonyítványba is bejegyzésre kerül. 

Az a tanuló, akinek intézmény szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális 

versenyek győztesei, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka… stb.) Jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át az intézmény vezetőjétől.    

 

„NÁDUDVAR KRÓNIKÁSA” DÍJ  -  tehetséges 8. osztályos tanulóknak 

I. A díjat a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola humán munkaközössége és 

a Jövő Nemzedékéért Alapítvány alapította a Kövy Sándor Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 8. évfolyamot legeredményesebben elvégző tanulói részére.  

II. A pályázat célja: 

1. A cselekvőképes tudás, a kiemelkedő tanulmányi munka erkölcsi elismerése.2. 
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Anyanyelvünk ápolása, a magyarságtudat, a haza-, és a szülőföld iránti szeretet és tisztelet 

erősítése. 

III. Nevezés 

1. A „Nádudvar krónikása” díjat az intézményvezetőnek nyilvánosan kell meghirdetnie!  

2. A pályázati szándékot minden év március 31-ig jelezni kell a Kövy Sándor Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója felé. A pályázati lap letölthető az iskola 

honlapjáról: www.kovyiskola.hu 

3. A tanulónak a teljes pályázati anyagát minden év május 9-ig kell leadnia az 

osztályfőnökének.  

4. A tanulók pályázatát az iskolai kuratórium (intézményvezető, felsős igazgató helyettes, 

magyar és történelem szaktanárok, 8. osztályos osztályfőnökök) bírálja el. 

IV. Értékelési szempontok a pályázat elbírálásához 

1. A tanuló tanulmányi átlaga felső tagozatban 4,00-nél nem lehet rosszabb. 

2. Magatartása és szorgalma a felső tagozatban legalább jó. 

3. A tanuló által készített pályamunka (maximum 50 pont, melyből az 1. rész 20 pont, a 2. 

rész 10 pont, a 3. rész 10 pont, a formai követelmények 5 pont, küllem 5 pont) 

4. Azonos pontszám esetén a pályázat történelmi részének a pontja, továbbiakban a Miért 

szép? rész, majd a helytörténeti rész pontszáma dönt. 

V. A pályázat díjazása:  

I. díj „Nádudvar krónikása” Emlékplakett és díszoklevél 

II-VI.”Nádudvari íródeák” díszoklevél 

Könyvjutalom. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a ballagási ünnepségen 

kerül sor. A díjakat az iskola igazgatója adja át a tanulónak. 
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3.13.A művészeti iskola képzési szintje 

  3.13 .1. A képzés általános szerkezete 

 
 Alapfokú Művészeti Iskolánkban négy művészeti ágban nyújtunk képzési lehetőséget:  

Zeneművészeti ág 

Táncművészeti ág 

Képző- és iparművészeti ág 

Szín- és bábművészeti ág 

 Évfolyamok száma: 

  előképző:  2 évfolyam 

  alapfok:  6 évfolyam, rövid tanszakokon 4 évfolyam 

  továbbképző: 4 évfolyam 

  összesen:  12 évfolyam, rövid tanszakokon 10 évfolyam 

 Óraterv 
  Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

   1.  2.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tárgy(ak)  2  2  2  2  2  2             

 Kötelezően 

választható tárgy 

             2  2  2  2  2  2 

 Választható tárgy  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 ÖSSZESEN 2-6  2-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 4-6 

 

 

 Iskolánkban hagyományosan kötött vizsgarend van. Az első félév végén nyilvános 

hangversenyen vagy bemutatón, a tanév végén vizsgabizottság előtt adnak számot 

fejlődésükről tanítványaink. A második félévben minden tanuló tanszaki 

hangversenyen, táncbemutatón, színelőadáson, is fellép, illetve képzőművészeti 

kiállításon mutatja be tudását, megszerzett ismereteit.  

 Az alapfokú évfolyamok elvégzése után alapvizsga tehető. A továbbképző évfolyamra 

való beiratkozásnak feltétele az alapvizsga letétele. A továbbképző évfolyamok 

elvégzése után a tanulók záróvizsgát tehetnek. 

 



 
179 

Az egyes művészeti tevékenységek oktatásának cél és feladatrendszere 

  3.13.2 . Zeneművészeti ág 

Az alapfokú zeneoktatás általános cél- és feladatrendszere 

a) Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és 

fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken 

való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori 

sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és 

gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a 

nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

b) A zeneoktatás lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

c) A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészeti megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

  3.13.3. Táncművészeti ág 

 Az alapfokú táncművészet oktatásának cél- és feladatrendszere 

 

 a.) Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó táncművészeti nevelés az egyik 

legösszetettebb tevékenység, amely szinte valamennyi társművészeti ággal kapcsolatban van. 

A zenei és ritmikai alapismeretek épp olyan fontosak egy jó táncos számára, mint a test tudat, 

az egyensúly, a koordinációs mozdulatok harmonikus megvalósítása, a fizikai állóképesség, a 

szellemi koncentráló képesség, a lépések, mozdulatok kivitelezési technikájának precíz 

elsajátítása. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának 

sokirányú fejlesztésére, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, 

tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 
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b.) A táncművészeti ágak: moderntánc, társastánc, néptánc alkalmat ad ezen műfajok iránt 

érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

táncművészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe 

veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 

képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 

képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.  

 

c.) Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja, a hivatásos vagy versenytáncos képzés, 

de célja, hogy az osztályközösségben, a szülői nyílt órákon, az iskolai és városi kulturális 

rendezvényeken bemutassák tudásukat, sikerként könyvelhessék el a közönségtől kapott 

elismerő tapsot. Mindezek után a korosztályi táncművészeti minősítő fesztiválokon jó 

eredményt érjenek el és nem utolsó sorban felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, 

műveltség megszerzésére. 

 

  3.13.4. Képző- és iparművészeti ág   

Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás cél- és feladatrendszere 

a.) Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti oktatás lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása 

mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi 

emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, 

tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, 

technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, 

elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

b.) A képző- és iparművészeti oktatás alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek 

iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles 

körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 
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ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

c.) A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a 

művészeti kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben 

célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a 

hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális 

műveltség kialakításában. 

  3.13.5. Szín- és bábművészeti ág 

Az alapfokú színművészet-bábművészeti képzés cél- és feladatrendszere 

a.) Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget 

biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, 

ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti 

szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók 

érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. A konkrét 

szakmai célok az egyes tantárgyak anyagában találhatók.  

A képzés lehetővé tesz a színművészet területén: 

 minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését 

 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi 

konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását 

 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését 

 a színjáték kulturális tradícióinak megismerését 

 a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítését 

 azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják 

 minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített 

produkciók – megtekintését 

 a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint 

művészeti kommunikációs formának megtapasztalását 
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 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka 

adta örömteli együttlétét 

 az önkifejezést 

 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját 

eredményeik felismerését, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is 

tudják. 

b.) A dráma és színjátékjáték tanításának célja 

A dráma és színjáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus 

tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon 

keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, 

készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív 

folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. 

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház 

értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül 

tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

3.13.6  A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái 

1. Helye és módszerei a tanítás folyamatában: 

- rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán            

- egy-egy témakör lezárásakor, hangversenyek után szóban    

- féléves, év végi összegzéskor (értesítő, bizonyítvány)          

2. Súlypontok: 

- a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése, gyakorlati 

alkalmazása 

- az oktatás eredményeként kialakult képességek, készségek ellenőrzése 

- a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése 

- az önálló feladatmegoldásra nevelés eredményének ellenőrzése     

 

3.13.7. A tanulók teljesítmények és szorgalmának értékelése, minősítése 

1. Az értékelés rendszere:         

   A tanulókat életkoruknak megfelelően, szövegesen értékeljük: 

- Az előképző évfolyamon és első osztályban félévkor 
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- Számjeggyel és szövegesen értékeljük a tanév végén.           

- Minden további évfolyamon és minden tantárgyból a Közoktatási törvénynek 

megfelelően érdemjegyeket alkalmazunk.    

2. Az értékelés célja: 

- visszajelzés a tanár és a tanuló közös munkájáról      

- a tanulói teljesítmény viszonyításának alapja 

3. A minősítés, értékelés fokozatai:       

- 5 (jeles), a tantervi követelményeknek kifogástalanul tesz eleget, ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt képes alkalmazni, önállóan végez feladatot, A technikai és művészi 

követelményeknek magas szinten tesz eleget 

- 4 (jó), a követelményeknek megbízhatóan, jól eleget tesz, kis segítséggel képes az önálló 

feladatmegoldásra, a tananyag alapvető részeit jól tudja, ismereteit különösebb nehézség 

nélkül alkalmazza. 

- 3 (közepes), a követelményeknek változóan képes eleget tenni, de segítséggel, útmutatással 

képes azt elsajátítani. A feladatok megoldásában problémákkal küzd, gondos gyakorlással és 

tanári segítséggel azonban megoldja azt. 

- 2 (elégséges), a követelményeknek csak a minimális szinten tesz eleget, önálló feladatra 

nem, vagy csak jelentős segítséggel és bizonytalanul képes. Az önálló gyakorlás túlzott 

nehézséget jelent számára. 

- 1 (elégtelen), a követelményeknek nem tud eleget tenni, önálló gyakorlását nem képes 

megoldani, még rendszeres segítség nyújtása mellett sem. 

A szorgalom értékelése: 

- 5 (példás), tanulmányi munkája céltudatos, figyelmes, pontos. Közösségi tevékenysége 

példamutató. A tanórákon és a tanórán kívüli foglakozásokon érdeklődő, kezdeményező. 

- 4 (jó), tanulmányi munkája gondos, igyekvő. Közösségi alkalmakon részt vesz. A tanórákon 

és a tanórán kívüli foglakozásokon érdeklődő, a kijelölt feladatokat, alkalmakat figyelemmel 

kíséri. Igazolatlan mulasztása nincs. 

- 3 (változó), tanulmányi munkája rendszertelen, figyelmetlen, pontatlan. Közösségi 

alkalmakon csak ritkán, vagy nem vesz részt. Igazolt mulasztásainak száma magas, 

igazolatlan hiányzása van. 

- 2 (elégséges), tanulmányi munkája hanyag, figyelmetlen. Felkészülése felületes, gyakorlása 

rendszertelen, az iskolai alkalmak nem érdeklik, motivációja igen alacsony. Hiányzásai 

meghaladják a tanév során a 30 igazolt órát, igazolatlan mulasztása is jelentős számú, de nem 

éri el a 10 órát. 
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 Helyi tantervek 

Iskolánk helyi tantervét – az Oktatási Minisztérium által kiadott – „Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról” szóló, 

a 27./1998. (VI.10.) MKM. Sz. rendeletben leírt követelmények alapján készíti el  

Helyi tantervünk a Pedagógiai program mellékletét képezik. 

 1.sz. melléklet – a 2011. év előtt beiratkozott tanulók számára készített tantervek 

 2.sz. melléklet – a 2011. évtől beiratkozott tanulók számára készített tantervek 

 

3.14 Egész napos iskola nevelési programja 

 

A Nkt.26.§ (3) és a 20/2012. 7.§ (1) d. által kidolgozott nevelési és oktatási program  az egész 

napos iskola a hátrányok leküzdésének, az esélyegyenlőség növelésének egyik eszköze. 

Fontos élettér, amely egyben kifejezi az iskolai szocializációs és civilizációs feladatainak 

fontosságát is. Hatékonysága az intézményben zajló oktató nevelő munka belső tartalmától, 

minőségétől és színvonaltól függ.  

Az egész napos iskolai nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni 

képességéhez igazodó fejlesztésének teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a 

kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét.  

Az egész napos iskolában, mint élettérben gondolkodunk, így a megtervezett 

programelemeket építettük be több síkban:  

 Tanítási óra 

 Tehetséggondozás 

 Szabadidős tevékenység 

 Önálló tanulás 

A tanítási órákon folyó nevelő-oktató tevékenységről a jogszabályi rendelkezések 

értelmében iskolánk helyi tanterve rendelkezik. Azt látjuk, hogy a tanórákat megerősítő, a 

személyes képességekre és készségekre támaszkodó programok jelentősen javítják a 

tanulmányi előmenetelt. A felkínált tehetséggondozó programokat tovább bővítve, az egész 

napos iskola keretében szélesebb mozgásterünk kínálkozik a fiatal személyiségének 

alakítására. 

Felkínált tehetséggondozó programok kiválasztásának szempontjai:  

 Erősítse a tanuló tanulmányait, 
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 Támogassa a motivációjának kialakulását, fenntartását, 

 Teremtse meg a lehetőségét a sikeres pályaválasztásnak, továbbtanulásnak, 

 Teljesítse ki a tanuló fejlődését, 

 Adjon a tanuló kezébe eszközt az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, ismereteinek 

elmélyítéséhez, érdeklődésének kielégítéséhez, 

 Kapcsolódjon az iskola választott prioritásaihoz, 

 Értéket teremtsen. 

A kisgyermek – kiskamasz életében nagy jelentőséggel bír a szabadidő hasznos és kulturált 

eltöltésének megtanulása. Fontos, hogy ez a tevékenység is értéket teremtve épüljön be a 

fejlődés folyamatába. A játék, bármely életkorban is élünk vele, fontos tere a személyiség 

fejlesztésének. A kreatív tevékenységek olyan életszerű ismereteket adnak a tanulónak, amit 

később a napi életében tud hasznosítani. 

A szabadidős tevékenységek kiválasztásának elvei: 

 Praktikus ismeretet adjon, 

 Értéket teremtsen, 

 Szórakoztasson, 

 Kikapcsolódást jelentsen, 

 Építse a közösséget, a közösségi érzést, 

 Nyissa ki a fiatal látókörét saját környezetén túlra. 

Az önálló tanulás jelentősége felértékelődött. A munkafegyelem és a kitartás, a célért való 

küzdés eközben elveszni látszik. A tanulónak látnia kell, hogy bár mi minden támogatást 

megadunk a tanulmányainak sikeres előmenetele érdekében, de az ő feladata ezt kihasználni, 

élni ezzel a lehetőséggel. A napi élet része kell, legyen az az idősáv, amikor a tanuló 

„spontán” tanul, rögzíti és mélyíti az órán és tehetséggondozáson tanult információkat. Ennek 

érdekében az önálló tanulásra szánt idő védett idő az iskola napirendjében, mértékében az 

életkorhoz igazodik. 

Napjainkban egyre több szociális és szocializációs feladat hárul az intézményekre. A mi 

iskolánkban ez fokozottan igaz. Az egész napos iskola, a fenntarthatóság, a ránk hárított 

nevelési helyzetek mind azt sugallják, hogy az itt eltöltött időben tudatosan és tervezetten 

irányítsuk a tanulók életét a szociális feladatok ellátásában is.  
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A tanulók számára napi háromszori intézményi étkezést biztosítunk. A tanuló számára az 

egész napos iskolában a munkakörülmények biztosítása kiemelt feladat. Szükséges a 

megfelelő mozgástér, infrastruktúra, eszközök biztosítása.  

Az egész napos oktatás céljai:  

 Tanórai ismeretszerzés 

 A tanórákon szerzett ismeretek elmélyítése, játékos gyakorlása.  

 A tanórákon szerzett ismeretek felhasználása, kapcsolása szabadon választott 

tevékenységekhez.  

 A szabadidővel való tudatos gazdálkodás képességének elsajátítása.  

 A nevelőkkel való családias légkör kialakítása, társaikhoz való viszony mélyítése.  

Az egész napos oktatás feladata: 

 A tanulás tanítása, a tanulási technikák megismertetése az ismeretszerzés 

hatékonyabbá tételében.  

 Az egész napos munkában a tapasztalás, a láttatás, a cselekedtetés, az önálló 

ismeretszerzés, önálló véleménynyilvánítás kiemelt szerepet kap, ezek elősegítik a 

tanítási órákra való felkészülést.  

 A tanuláshoz, környezethez, társakhoz, a felnőttekhez való pozitív hozzáállás 

erősítése.  

 A tanulók egészségének védelme érdekében az időjárásnak megfelelő öltözködés, az 

önállóság, önkiszolgálás készségének kialakítása.  

A „guruló” rendszer a mi iskolánkban 

 

Az egész napos oktatás sajátossága, hogy az új ismeretszerzés, tanulás - gyakorlás 

folyamata végig az iskolában zajlik. Az osztályban dolgozó két tanító megosztva tanítja a 

tantárgyakat. A gyerekek speciális órarend szerint haladnak, melyben tanítási órák, önálló 

tanulási tevékenység és szabadidős programok váltják egymást. Egész nap az iskolában 

vannak, itt készítik a házi feladatokat, részt vesznek a felzárkóztatásban, 

tehetséggondozásban, szabadidős programokban.  
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 Az egész napos iskola időbeosztása a „guruló” rendszerben a gyerekek életkori 

sajátosságainak jobban megfelel. Hisz a fő tárgyak délelőtt kerülnek megtartásra, délutánra 

pedig csak készségtárgyak maradnak.  

A „gurulós” rendszer az egész napos nevelés egy olyan szervezeti formája, amely 

alapoz az iskolaotthon és a napközi otthon jó tapasztalataira, s elhárítja azokat a nehézségeket, 

melyekkel az említettek küzdenek. A „gurulós” rend heti váltással működik, vagyis az A 

héten az egyik pedagógus kezdi a hétfői napot, a B héten a másik. A délelőtti tanítási órák 

után a gyerekek megebédelnek, szabadidős foglalkozáson vesznek részt. Ez után szükség 

esetén tanítási óra következik, majd az önálló tanulás, másnapra való felkészülés, írásban és 

szóban. Ebben az időben olyan sokoldalú tevékenység folyik, - tanulás esetenként 

gyűjtőmunkával, rajzolással, egyéb manuális tevékenységgel egybekötve – aminek során a 

pedagógus a jobban haladóknak adhat még külön feladatokat, a lemaradóknak pedig szükség 

szerint segíthet, hiszen a tanítási órán és a házi feladat megoldása során számára már láthatóvá 

vált, hogy kinek hogyan sikerült elsajátítania a tananyagot. Ez sohasem „pót” tanítási óra, 

tehát nem terheli a gyereket.  A tanórákon kívüli tevékenységekbe beletartozik a nyugodt, 

kulturált étkezés, a mindennapos mozgás, játék is. 

Az egész napos nevelés biztosítja azt, hogy a gyerekek a tanítási órákra az iskolában 

készüljenek fel. A házi feladat megoldására szánt idő időpontja és időtartama határozza meg a 

szabad foglalkozások idejét és helyét a napirendben. A szellemi teljesítőképesség 

szempontjából a legkedvezőbb a délelőtt 9.00-11.00-ig, valamint délután 13.00-15.00-ig tartó 

időszak. Ezt is figyelembe véve a tanítási idő reggel 8.00 órától 11.45-ig húzódik. Ez 

megegyezik a hagyományos iskola rendjével. A szervezett foglalkozások 16.00 és 16. 30 

óráig tartanak, de iskolánk felügyeletet biztosít 17.00 óráig. 

 A nevelés ezen „gurulós” szervezési formája lehetőséget ad a tanuló idő után délutáni 

egyéb foglalkozásokra, külön órákra: diáksportköri foglalkozásokra, művészeti iskolai órákra, 

szakkörökre. Nagy előnye, hogy a gyerekek úgy mehetnek haza az iskolából, hogy otthon jut 

idő játékra, pihenésre, családi együttlétre. 

Az egész napos oktatással lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy: 

 mindkét pedagógus alaposabban, mélyebben megismerhesse a gyermekeket, 

közvetlenebb kapcsolatot alakíthasson ki velük, hiszen mindketten megfigyelhetik 

őket munka és szabadidő közben egyaránt. 

 gördülékenyen megvalósulhasson a differenciálás, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
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 az osztály, benne az állandó társakkal, olyan közösséggé formálódjon az egész 

napos együttmunkálkodás során, amely védelmezi, segíti őt kisiskolás évei alatt. 

 tanulóink megtanuljanak, önállóan tanulni 

 aktívan őrizzük hagyományainkat 

 fejlődjön a tanulók személyisége, önismerete 

 javítsa a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét azzal, hogy részt vehetnek 

különórákon, nyelvórákon, sportfoglalkozáson, egyéb szabadidős tevékenységen. 

Átvezetése felső tagozatra: 

Ez az oktatásszervezési forma segítséget nyújt az alsó és felső tagozat közötti átmenetre 5. és 

6. évfolyamra átvezetve a tanulószobai foglakozásokra. Ezzel segítséget nyújtva az önálló 

tanulás kialakításához, amely felső tagozaton jóval hangsúlyosabb feladat. Azoknak a 

tanulóknak ajánljuk a tanulószobai ellátást, akiknek a tanulmányi eredménye három egész 

alatti, vagy az előző év végi tanulmányi eredményéhez képest 1,1-et rontott, vagy az otthoni 

tanulási környezet nem biztosított. Tesszük ezt abból a megfontolásból, hogy a tanulók 

lemorzsolódási mutatóit javítsuk, biztosítsuk számukra a továbbtanulás lehetőségét. 

Az egész napos iskola nevelési–és oktatási programjának a helyi tanterve A Helyi tanterv I. 

fejezetében található. 

Felvételi eljárás: 

 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást.  

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt 

létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a 

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. 

Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a 

határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során 

a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.  

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja 

nyilván.  
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Az egész napos iskolában 1-4. évfolyamon biztosított napi időkeret 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 7+1 6+1 

Idegen nyelvek    2+0,5 

Matematika 4+1 4+1 4+0,5 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - 1 1+0,5 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat/Technika, tervezés 
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika/Digitális 

kultúra 
- - - 1 

Rendelkezésre álló órakeret 24 25 25 27 

Tanulási és szabadidő 

eltöltésére rendelkezésre álló 

órakeret 

20 19 19 17 

Összes benntartózkodásra 

biztosított órakeret 
44 44 44 44 
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3.15 .Legitimációs záradék 
 

3.15.1 A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2020. év szeptember 1 napjától.  

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 

iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az 

iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

3.15.2 A pedagógiai program módosítását az intézmény diákönkormányzata  

2020. június 15. napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: Nádudvar, 2020. június 15. 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője   

 

 

3.15.3 A pedagógiai program módosítását a szülői szervezet  2020. június 14. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)  

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Nádudvar, 2020. június 14. 

 
     ............................................. 

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   
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3.15.3 A pedagógiai program módosítását az iskolaszék 2020.június 14. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék  véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta.  

Kelt: Nádudvar,  2020. június 14. 

 

     ............................................. 

          iskolaszék képviselője   

 

3.15.4 A pedagógiai program módosítását az intézményi tanács 2020. május 28. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta.  

Kelt: Nádudvar, 2020. május 28..  

 
     ............................................. 

      intézményi tanács képviselője   

 

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

 

3.15.5 A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2020. május 28. 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: Nádudvar, 2020.május 28. 

 

 

 .............................................                                                                               

                                                                                                       .............................................   

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.         hitelesítő nevelőtestületi  tag 

                                                                                                                                                 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Nádudvar, 2020.május 28. 

 

………………………………. 

igazgató 



 

3.15.6 Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra 

többletkötelezettséget telepítő rendelkezések: 

Megnevezés Cél-és feladat Megvalósítás időszaka Összes költség Fenntartói  

támogatás 

Egyéb forrás 

3.2.1 Egészségnevelési elvek 

Úszás oktatás finanszírozása Egészséges életmód  

kialakítása 

Május- júniusban többösítve 350.000Ft 350.000Ft 0 Ft 

Kövy Olimpia megszervezése 

tankerületi szinten. 

Rendszeres test-      

mozgás fejlesztése 

Május-június, az egészséghét  

keretén belül. 

205.000Ft 105.000Ft 100.000Ft 

2.5.4 A szabadidős, közösségi tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományőrzés, hagyo- 

mányápolás 

Saját népi kultúránk  

átörökítése 

Városnap- Aranyfakanál főző  

verseny 

150.000Ft 50.000Ft 100.000 Ft 

október 6, 23. rendezvényei október 6, 23. ünnepségei 50.000Ft 50.000Ft 0 Ft 

Népi hagyományőr- 

zés 

Márton napi vigaszságok 300.000Ft 50.000Ft 250.000Ft 

Advent Adventi rendezvények 

/gyertyagyújtástól-karácsonyig/ 

500.000Ft 150.000Ft 350.000Ft 

Farsang Farsangi rendezvények 50.000Ft 50.000Ft 0Ft 

Március 15. Március 15-ei emlékműsor 80.000Ft 80.000Ft 0Ft 

 

 

 

Tehetségazonosító  

rendezvényeink 

Aranyhangszál megyei tehetség-  

kutató verseny 

80.000Ft 80.000Ft 0Ft 

Zengő- Bongó dallamok 50.000Ft 50.000Ft 0Ft 

Rubin cipők –táncművészet minő- 

sítő versenye 

 

150.000Ft 75.000Ft 75.000 Ft 

 

 

 



 

VARÁZSCERUZA megyei 

helyesíróverseny 

400.000Ft 230.000Ft 170.000Ft 

  Városi vetélkedő szervezése 250.000Ft 180.000Ft 70.000Ft 

 Egészség-hét programjának 

lebonyolítása/évi két alkalommal/ 

240.000Ft 240.000Ft 0 Ft 

 

 

Kövy-hét rendez- 

vényei 

Az iskola névadásával kapcsolatos 

rendezvények finanszírozása 

150.000Ft 100.000Ft 50.000 Ft 

Gyermeknapi ren- 

dezvények 

„ Akikre büszkék vagyunk”- tehet- 

ség köszöntés 

500.000Ft 300.000Ft 200.000Ft 

Ötven éve ballagók  

köszöntése 

Ballagás alkalmával 180.000Ft 120.000Ft 60.000Ft 

Múzeumpedagógiai  

látogatások 

Tanév során előzetes egyeztetés  

alapján, 325 tanuló részére 

375.000Ft 375.000Ft 0Ft 

3.12 Jutalmazás, jutalmazás elvei  

 Kövy emlékérem,  

évfolyam legjobb tanulója,  

Nádudvar krónikása díj..stb. 

Tanév végén 500.000Ft 365.000Ft 145.000Ft 

összes többlet költség:   4.570.000Ft 3.000.000Ft 1.570.000 Ft 

 

vonatkozásában, a Berettyóújfalui Tankerület, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 

fenntartó döntésre jogosult Majosi Pálma Berettyóújfalui Tankerület Igazgatója  a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat 

jóváhagyja.  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
............................................. 

fenntartó képviselője 


