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BEVEZETŐ

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 1951 óta lát el alapfokú nevelési-oktatási – feladatokat
Nagyvenyim községben. Az intézmény a folyamatosan változó, megújuló társadalmi kihívások és
oktatáspolitikai igények alapján 2019-ben korszerűsítette pedagógiai munkája alapját, az intézmény Pedagógiai
Programját.
Az aktualizálás az intézmény előző, 2016-ban készített Pedagógiai Programja alapján; a 2011. évi CXC.
törvény a Nemzeti Köznevelésről 26. §, és a 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 7. § (1) valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján készült.
A felülvizsgált, módosított, aktualizált Pedagógiai Program két részből áll:
•

nevelési program

•

helyi tanterv.
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Helyzetelemzés

1.1 Az intézmény bemutatása
Nagyvenyim nagyközség, Dunaújvárostól 8 km-re, az M6-os autópályától 1 km-re fekvő település.
Elhelyezkedése, fekvése és a közeli nagyváros determinálja jó anyagi, helyrajzi, munkavállalói adottságait. A
több mint 4000 lakosú helység egyetlen iskolája a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola. Fontos és
felelősségteljes feladatunk a nagyvenyimi gyerekek színvonalas nevelése - oktatása.

Sajnos a város közelsége, az ott található színvonalas tagozatos általános iskolák elszívó hatása mindig is
gondot jelentett az intézmény beiskolázásánál, egyre több szülő pedig a nyolc és hatosztályos gimnáziumot
választja gyermekének a negyedik és hatodik évfolyam befejezése után. A jelenlegi demográfiai hullámvölgy
is problémát okoz az intézménynek az első évfolyam szervezésében, hiszen minden szülő jogos igénye, hogy
gyermeke alacsony létszámú osztályba járhasson, ezzel a tanító nénitől nagyobb figyelmet kapva.

Az iskola alapadatai:
OM azonosító

030096

Hivatalos neve

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

Székhelye

2421, Nagyvenyim, Fő utca 16.

Típusa

általános iskola

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

általános iskolai nevelés-oktatás:
nappali rendszerű iskolai oktatás
alsó tagozat, felső tagozat
sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők)
integrációs felkészítés
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egyéb köznevelési foglalkozás
tanulószoba,

iskolaotthon,

egész

napos

iskola, napközi otthonos ellátás

Iskola maximális létszáma

320 fő

Hasznos alapterülete

9810 nm

Alapító szerv neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fenntartó neve

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

1.2 Iskolánk arculata
Iskolánk legfőbb célja, hogy gyermekeinkből művelt, magasan képzett, az életben boldogulni tudó és akaró
állampolgárokat, személyiségeket nevelni.
A nevelés olyan társadalom által elvárt és igényelt hatásrendszer, mely lényege az értékek átadása és teremtése,
hidat képezve a tradicionális és modern értékrend között.
A nevelés funkciói pedig az egyén fejlesztése, lehetőségeihez képest legmagasabb fokú fejlődésének elősegítés
és a közösségfejlesztés, mely során az emberi társulásokban megtalálja helyét. A munkánk eredményeként
elvárható, hogy a diák aktív és produktív tevékenységet végezzen, fejlődjön. E fejlődés megjelenése a
társadalmi műveltség, az elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok és készségek, képességek, attitűdök
kialakulása, az érzelmi, akarati és magatartási tulajdonságok gyarapodása, kiteljesedése; ezzel személyisége és
testi fejlődése.

1.3 Küldetésnyilatkozatunk
Célunk az emberi humánumon alapuló nevelés és oktatás megvalósítása, mely során gyermekközpontúan a
klasszikus emberi értékeket képviselve, hagyományainkat őrizve olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik a
modern kor elvárásait is képesek teljesíteni. A globalizáció kihívásai mellett az élethosszig tartó tanulás
követelményrendszerének megértése és ennek tudatos igénye, a kellő önismeret a kulcskompetenciákon
keresztül az egyéni, személyes és állampolgári célok megtalálása és érvényre juttatásának tanítása is
feladatunk. Olyan iskolát szeretnénk megvalósítani, létrehozni, működtetni melyben a tanuló és a pedagógus
is jól érzi magát, szeretettettel, bizalommal és elfogadással; egymás munkáját segítve és erősítve együtt
munkálkodik az egyének és közösség céljainak megvalósulásáért.
Ezen célok érdekében a szülőkkel aktívan együttműködve kívánjuk elérni, hogy tanulóinkban kialakuljon a
felelősségvállalás tanulási eredményeikért, melyek eléréséhez tudatosan és felelősen biztosítjuk az egyéni
tanulási utakat.
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E folyamat csak akkor lehet eredményes és hatékony, ha az, ha a diákok, pedagógusok, szülők elfogadják
intézményünk nevelési elveit, alapértékeit, együttműködnek a konstruktív magatartási szokások kialakításában,
s így az értékek és normák hosszútávon fennmaradnak.

2. Az intézmény nevelési programja

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

2.1 Pedagógiai alapelvek
Az intézmény nevelő-oktató munkáját a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a nemzeti alaptanterv alapján
az alábbi alapelvek mentén határozzuk meg:
•

a köznevelés közszolgálat, melyet jellemez

•

az alapvető emberi jogok tisztelete, a társadalmi normák elfogadása és követése, a lelkiismereti és
vallásszabadság érvényesítése,

•

az egyéni bánásmódra való törekvés, a hátrányos megkülönböztetés mellőzése, a bizalom, szeretet,
empátia, elfogadás légköre

•

az életkornak és egyéni képességeknek megfelelő követelmények támasztása, az elvégzett feladatok
korrekt ellenőrzése, a követelményekhez igazított – fejlődést elősegítő – folyamatos értékelés
biztosítása,

•

a felelősségvállalás és a személyes példamutatás, a céltudatos és következetes, igényes együttműködés
és együttmunkálkodás a tanítás és tanulás folyamatában ezzel megvalósítva az érékek megőrzését és
teremtését

•

a nemzeti öntudat a társadalmi felelősségvállalás bemutatása, a hagyományőrzés, a környezet és
egészségvédelem fontosságának hangsúlyozása, a tudományos komplexitás és a pedagógiai és
módszertani megújulás igényének felvállalása

•

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékei a fentiek alapján

•

a nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területeken és nevelési célokban meghatározott
értékközpontúság, mely a tananyagban ágyazott kompetencia fejlesztés, azaz a készség-, képesség és
attitűdfejlesztést jelenti, mely során használható tudást, korszerű alapműveltséget és szilárd erkölcsi
értékrendszert közvetít a nevelőtestület diákjainknak.

•
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Mi, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola dolgozói fő céljainknak tekintjük:
•

az életkori sajátosságoknak és tanügyigazgatási dokumentumoknak (NAT és a helyi tantervnek a
választott kerettanterv) megfelelő tantárgyi tudás közvetítése

•

az alapkészségek - képességek, és hozzájuk kapcsolódó attitűdök, kreativitás fejlesztése

•

az egyéni képességekhez alkalmazkodó, önálló és/ vagy csoportmunkán alapuló az érdeklődést,
motivációt

•

Az jól rögzített, könnyen előhívható eredményes tudás megvalósításához szükséges tanulási technikák
és stratégiák megismertetése a diákokkal; használatuk készségszintű alkalmazása, alkalmazásuk
eredményeinek megítélése, a pozitív tanulási attitűd érdekében

•

a reális énkép, önismeret kialakítása, folyamatos fejlesztése, monitorozása

•

felkészítés a pályaorientációra, a helyes pályaválasztásra, a középiskolában való helytállásra, a
továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra

•

a nevelést és oktatást az erkölcsi és kulturális alapértékek tiszteletére, a szociális-közösségi problémák
iránti érzékenységre és ezek folyamatos fejlesztésére

•

a szabadidő, az igényes és tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény felkeltésére a tanítási időn
kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős programok segítségével, ezen ismeretek
alkalmazása az iskolai kereteken túl is a családban és más közösségi csoportokban

•

az egészséges életmódra, a testi-lelki egészség kialakítására és megőrzésére, a rendszeres és
kiegyensúlyozott életvitelre nevelés a fenntartható fejlődés jegyében

•

a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal küzdő, illetve
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, támogatása, a szakszerű segítség megszervezése,
lebonyolítása, monitorozása

•

a tehetséges tanulók kiemelt figyelemmel kísérése, hogy az átlag feletti általános vagy speciális
képességeik birtokában magas fokú kreativitással, erős motivációval, elkötelezettséggel elérhessék
képességeik legmagasabb szintjét az általános iskolai nevelés és oktatás keretei között

•

az innovativitás felmutatását, mellyel segítjük diákjaink jövőbeni életében a folyamatos változások
kezelésére és a felmerülő problémák kezelésére való felkészülést.

Ezen célokkal összefüggő feladataink:
Folyamatosan fenntartani a magas szintű oktatási tevékenységet, napi szinten használni a már rendelkezésünkre
álló magas színvonalú modern pedagógiai munkatárgyi eszközeit.
Az egyénre szabott nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, melynek segítségével megvalósítható a
differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás, a kompetencia alapú, együttműködésen alapuló nevelésioktatási módszerek alkalmazása, a tanulók folyamatos – kitartó motiválása, tartós tevékenységre ösztönzése, a
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tanulók megismertetése a tanulási stratégiákkal, ezek hatékony és eredményes használatának bemutatása, a
stresszhelyzetek megelőzése, elkerülésük és leküzdésük tanítása.
Iskolánk épületét, udvarát, tereit biztonságos, fejlesztő, családias, esztétikus környezetté kívánjuk alakítani. A
tantermek kialakításánál törekszünk a szaktantermek által nyújtott tantárgyi többlet kihasználására.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük tanulóink jogainak biztosítását és kötelességeik felvállalását és elvégzését,
a nevelés – oktatás során az egyenlő esély és bánásmód biztosítása, olyan hátránykompenzáció biztosítása
melynek eredményeként minden diákunk eljuthat képességeinek maximumára.
A nevelőtestület önmagára nézve is kötelezően betartandó követelménynek tekinti a személyes példamutatást:
a szakmai igényesség, a munkafegyelem, szorgalom és etikus magatartás terén.
Ennek érdekében törekszünk, hogy napi adminisztratív tevékenységünk, tanügyi dokumentumaink
rendszerességükkel, pontosságukkal tükrözzék a tartalmi munkát, korrekten bemutassák a szülőkés diákok felé
a tanulók eredményeit.
Tiszteljük és ápoljuk, megújítjuk az intézményünk hagyományait, új szokásokat, tradíciókat is kialakítva.
Kiemelt figyelemmel segítjük a pályakezdő kollégáinkat a rutinos tanárrá válás útján, elvárásunk a kollégák
felé a folyamatos haladás pedagógus életpályamodell mentén.
Korrekt, elégedett, őszinte, megújulást segítő kapcsolatra törekszünk partnereinkkel.
Együttműködő, kölcsönös tiszteleten alapuló kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk a történelmi egyházakkal.
Termékeny, aktív rendszeres munkát kívánunk megvalósítani az alapítványunkkal, a Nagyvenyimi Palágyi
József Művelődési Házzal és Könyvtárral, Nagyvenyim Község Önkormányzatával és civil szervezetekkel.
Az iskola tanulóinak meghatározó többsége közép és felsőfokú végzettségű szülők gyermeke, így a családok
legtöbbje értelmiségi értékrendű, életvitelű. ezen értékrend mentén a szülők magas fokú és folyamatos, tudatos
szakmai munkát várnak el tőlünk.
Nincs olyan osztályunk, ahol ne tanulnának elvált szülők és csonka családok gyermekei, megjelentek a mozaik
családok is.
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2.2. A tanulók neveltségi szintje, a tanulók iskolával szembeni elvárásai
Tanulóink jellemzően törődő – gondoskodó családokból kellő felelősséggel, motivációval és lelkesedéssel
érkeznek iskolánkba és ezt a helyes magatartásformát és szorgalmat meg is tartják iskolai éveik alatt.
Általános jellemző még, hogy tanulóink közül egyre több küzd valamilyen tanulási- vagy beilleszkedési
nehézséggel, szorulnak különös figyelemre, fejlesztő foglalkozásokon való részvételre.
Megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznünk annak a problémának a kezelésére, is hogy a nálunk tanuló
diákok közül sokan a mai kor általános jelensége szerint a megszokottnál kisebb mértékben vannak tisztában a
tolerancia, a kapcsolatteremtő technikák, a társas érintkezés szabályainak ismeretével és betartásának
igényével. Felismerjük e feladatunkat is és a kor kihívásának vesszük, kellő türelemmel és odafigyeléssel
barátságos és szeretetteli, családias légkör kialakítására törekedve.
Emellett nőtt a nagyobb gyerekek érdekérvényesítésre vonatkozó igénye, és változtak az iskolával, a tanárokkal
és az egymással szembeni elvárásaik. A tapasztalt változások nagy része „kortünet”, más részeinek mélyebb
társadalmi eredetű gyökerei vannak. Ennek ellenére úgy látjuk, hogy az iskolának és a nevelőmunkának
napjainkban erőteljes, meghatározó szerepe van az értékrend és a szokások alakításában, a kulturált fellépés
kialakításában, a tudáshoz és a tanuláshoz való viszony javításában, az igényesség szintjének emelésében.
Nagy súlyt helyezünk arra, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjunk. Ennek – az anyagi lehetőségeink
javításán túl az a célja, hogy a pályázatok által növeljük intézményünk innovációs tevékenységét a fentebb
megjelölt tünetek hathatós kezelésére.

2.3.A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógia feladatok
A személyiség fejlesztés általános célja az egyénben rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb
megvalósulásának, kibontakoztatásának segítése, míg konkrét cél az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő
adottság, érdeklődés, képességek, lehetőségek felülírására, korrigálására.
Feladatunk a konstruktív életvezetés – olyan életvitel, mely során az egyén sikeres élete hozzájárul a közösség
értékeinek teremtéséhez is – képességének kialakítása, fejlesztése is. Ezért a személyiségfejlesztés során
egyensúlyban kell lennie a következő értékeknek:
-

a biológiai élet tisztelete, az egészség értéke

-

az egyén belső harmóniájának értékei – önismeret, önművelés, önbizalom…

-

a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek – tisztelet, szeretet, tolerancia…
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-

a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek – élethosszig tartó tanulás, kreativitás,
problémaérzékenység

-

a humanizált társadalom és világképértékei – hazaszeret, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek
tisztelete

Iskolánk pedagógiai programja a nemzeti alaptanterv „Fejlesztési területek – nevelési célok”fejezete által leírt
és elvárt értékekre valamint a kerettantervben leírt egységes és alapvető tudás tartalmak átadására épül.
Fontos eleme a tanulók differenciálásának igénye, hogy tanulóink
• a különböző adottságaikkal;
• az eltérő fejlődésükkel;
• az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal;
• egyéb érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel;
• szervezett ismeretközvetítéssel;
•spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A tanítás-tanulás folyamatában szilárd alapokat kell teremtenünk, hogy nyitottá, fogékonnyá, kreatívvá
váljanak tanulóink. Minden ez irányú tevékenységet a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás
és a differenciáltság kell, hogy áthasson.

A nevelés főbb színterei:
• a tanóra;
• a tanórán kívüli iskolai élet;
• az iskolán kívüli közös programok.
Kiemelt fejlesztési területek, melyek megvalósítására minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson
törekszünk a kulcskompetenciák területei.

A kulcskompetenciák területei:
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető és legfontosabb feladata. Minden pedagógus folyamatos teendője, hogy
felkeltse az érdeklődést és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, bevésésével,
felidézésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazhatóak a tanulási stratégiák, hogyan
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használhatók információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az
egyénre szabott tanulási módszerek; Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek
alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.
Az erkölcsi nevelés
Az erkölcsi nevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi értékeinek fejlesztése; felelősségtudatuk elmélyítése,
igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló ítéletalkotásra és a majdani
önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük előkészítése. A pedagógus személyes példamutatása a legjobb
minta; a valódi értékek, mint a kitartás, elkötelezettség, szorgalom, céltudatosság felmutatása rejtett tantervként
vésődik tanulóink személyiségébe. Követelmény, hogy az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az
elkerülhetetlen konfliktusokra, kezelésükre; segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési
problémáira. Feladat az agresszió csökkentése, a konfliktusok megoldási módjainak, kompromisszumok
keresésnek tanítása.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Megismerjék és példaértékűen
kezeljék a jeles magyar történelmi személyiségek: tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók életét.
Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki
bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Cél: a cselekvő, tevékeny állampolgári magatartás kialakítása, melynek jellemzői: a törvénytisztelet, az
együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a
méltányosság, részvétel a közügyekben, a demokrácia és a parlamentarizmusismerete és feladata, a kreatív,
önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra alkalmazása.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik
hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélésre, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A
megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és
tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakításához, a hiteles önértékelés képességéhez, mely a lehetséges
fejlődési utak megjelölésében segítheti őket.
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A családi életre nevelés
A nevelési-oktatási intézményeknek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, felmutatása,
a generációk értékeinek képviselete, az életszakaszok szépségeinek képviselete, a családi közösségek
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek a majdani felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő nehézségek, konfliktusok kezeléséről.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot megtalálásához, megtartásához
és örömteli megéléséhez. Ki kell alakítani a tanulókban az igényt a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a
stresszkezelés módszereinek alkalmazására; a pihenés és az eredményes munka örömének, egyensúlyának
képviseletére, képessé kell tenni a diákokat lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására,
a konfliktusok kezelésére.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
E fejlesztési terület nevelési célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban. Ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos
igényeit, élethelyzetét, tudjanak segíteni, alkalmazkodni a rászorulókon, érezzék a segítségnyújtás lehetőségét
és örömét.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Minden ma felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie, értékelni é őriznie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulniuk az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használni. Feladatunk, hogy a természet és a környezet
ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás
váljék meghatározóvá a tanulók számára.
Pályaorientáció
A nevelési-oktatási intézményeknek átfogó, hiteles, naprakész képet kell nyújtania a felnőttek, a munka
világáról. Ennek érdekében olyan tevékenységeket kell biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják
képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat,
kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék
a szükséges erőfeszítéseket. Ennek eléréséért önmagukról, képességeikről, erősségeikről is hiteles ismeretekkel
kell rendelkezniük.
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Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanulóknak ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a
háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról, a tudatos - fenntartható
fogyasztói magatartásról. Cél: a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal
való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és
közvetett következményeit és kockázatát; lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint a szükséges
és elégséges erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.

Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a
hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása, a
médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezése, tudatos alakítása. A tanulók
megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének
módjával, a médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Szorosan összefügg a kritikai és erkölcsi gondolkodás
fejlesztésével.

2. 4. Egészségségfejlesztési program

2. 4.1. Egészségségfejlesztési program

Az egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában eltöltött idő alatt minden gyermek megtapasztalja a testi – lelki
jóllét állapotát, megtanulja ennek előidézéséhez, megtartásához szükséges ismereteket, képes legyen és akarja
ezeket az állapotokat létrehozni és fenntartani.
Területei:
•

az egészséges táplálkozás,

•

a mindennapos testnevelés, testmozgás

•

a személyi higiéné,

•

a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás,

•

a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése és kezelése

•

a szenvedélybetegségek és ártalmaik
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Az Egészségügyi Világszervezet 2006-os ajánlása szerint az egészségfejlesztő programok hatékonysága a
mindennapok rutinjával sikeresebbé tehető, ezért iskolánk az alábbi területeket emeli ki:
Az elmúlt évek népegészségügyi adatai és a WHO felmérései alapján szükségessé ált, hogy az iskolák is
kidolgozzák egészségnevelési programjukat. A mai kor modern egészség definíciója, hogy az egészég nem a
betegségek hiánya, hanem a testi-lelki- társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődés feltétele és alaptétele is.
jóllét Ezek alapján az egészségfejlesztő és környezettudatos iskola megteremti a tanulás és a munka egészséges,
fenntartható, színterét. Minden lehetőséget megragad arra, hogy tanulók és nevelőik egészségét védje és
fejlessze, környezetét óvja, és ezt tanítsa, kialakítsa tudatos alkalmazását és igényét.
Az egészségfejlesztés célja a tanulók képesek legyenek saját és hozzátartozóik egészségi állapotát felmérni,
mérlegelni a szükséges teendőket életkori sajátosságaikhoz mérten. Ismerjék az egészségkárosító tényezőket,
azok élettani hatásait, a lehetséges elkerülési és leszokási módokat. A legfontosabb azonban az egészséges
életmódiránti elkötelezett, tevékenyéletmód kialakításának igénye.

A környezeti nevelés célja, hogy a diákok megismerjék közeli és távoli, élő és élettelen környezetüket,
védelmezzék azt minden téren, ismerjék a környezetkárosítás fogalmát és tudják, hogyan kell tudatosan fellépni
ellene.
Napjainkra jellemző túlhajszolt életmód, mozgásszegény életvitel, helytelen és rendszertelen táplálkozás, a
feleslegesen elpocsékolt talmi szabadidős tevékenységek a kialvatlanság mind e diákjainkat fenyegető, és a
családokkal együtt a megfelelő életmódot és értékrendet nyújtó példák bemutatása a közvetett feladatunk.
Az iskolai étkezés megfelelő minősége és a kulturált étkezési szokások kialakítása az iskola feladata.

Környezeti nevelés
A környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását,
annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására. A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet
sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és érzékelésére, a környezet természeti és társadalmi
értékeinek felismerésére, megőrzésére; állampolgári kötelességeik és jogaik megismerésére és gyakorlására;
alakuljon ki a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelének meghatározó erkölcsi alapelve. A
tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

A program alapvetően iskolánk tanulóinak készült, hiszen a program elsődlegesen róluk, az ő felkészítésükről,
segítésükről, védelmükről, mindennapjainkról, életmódjukról szól.
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Megvalósítása alapvetően az iskolai élet színterein történik, azonban, ha a körülmények megkívánják, kilépünk
az iskolai falai közül.
A programhoz felhasználjuk a korábban kialakított módszertani eszköztárunkat, kiegészítve a tanfolyamokon
szerzett új ismereteinkkel. Használjuk az intézmény tereit, eszközeit, pedagógiai- és segítő hálózatát, ha
szükséges élünk az intézmény jogi lehetőségeivel.
Kapcsolatot alakítunk ki olyan intézményekkel, szervezetekkel, amelyek drog-prevenciós, egészségnevelési és
környezeti nevelési munkánkat, a mi kompetenciánkat meghaladó módon segíthetik. A program végrehajtója
alapvetően a képzésben részt vett pedagógusok köre, az iskola nevelőtestülete, védőnők a dunaújvárosi
Drogprevenciós Központ szakemberei és a Nagyvenyimi Vöröskereszt szakemberei.
Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési héthez és Fenntarthatósági témahéthez, valamint a Világ
legnagyobb tanórájához is az intézmény minden évfolyamával, minden osztályával, minden tanulójával,
elkötelezettégünket tanúsítva ezzel a fenntartható fejlődés mellett.

Programjaink megvalósítását külső kapcsolataink is segítik:
-

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

-

segítőközpontok (mentálhigiéné, pszichológus, védőnők Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dunaújvárosi Tagintézménye.)

-

meghívott előadók segítik munkánkat

-

tanárok és a szülők harmonikus együttműködése, Intézményi Tanács, Szülői Közösség

Jövőkép, alapelvek, célok
1. Az iskola jövőképe
Művelt, környezettudatos, egészséges, problémákra nyitott állampolgárokat nevelünk.
Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény energia- és vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék
mennyisége. Diákjaink kezdeményező szerepet játszanak a környezettudatos szemlélet elterjesztésében a
településen. A szülők azért választják majd intézményünket, mert a diákok harmonikusabb, barátságosabb
körülmények között tanulnak.

2. Célok, feladatok
A környezettudatos állampolgárrá nevelés érdekében, ki kell alakítanunk:
•

a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást és életvitelt

•

a környezet értékei iránti felelős magatartást
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•

a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, kulturális értékeik-szerepük megértését, a
sokféleség megőrzését

•

globális összefüggések megértését

•

az egészséges életmód igényét

A célok eléréséhez az alábbi készségek kialakítása és fejlesztése szükséges:
•

alapműveltségi készségek (értő olvasás, beszéd, figyelem)

•

problémamegoldó gondolkodás,

•

ökológiai szemlélet

•

problémaérzékenység

•

kreativitás

•

vitakészség

•

konfliktuskezelés és megoldás

•

értékelés és mérlegelés készsége

•
A környezeti nevelés során fontos szempont:
•

a természet közeliség, az ökológiai gondolkodás kialakítása,

•

az élet mindenek feletti értéke, a természet közelségének emberre gyakorolt pozitív hatása,

•

a munkálkodás – alkotás – önkifejezés, mert „egy élmény felér ezer képpel”.

Az iskola környezeti és egészségnevelési szemlélete
Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk
arra, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet és benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy
a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük lévő összefüggéseket.
Az ÖKO ISKOLA cím elnyerésével munkálkodásunk tükrözze ezt a szemléletet és hozzáállásunk
eredményeként váljunk az ÖRÖKÖS ÖKO ISKOLA cím méltó viselőjévé, amely elérésével párhuzamosan a
körülöttünk élő emberek környezetén is látszódjék a fejlődő tudatosság.
Iskolánk működtetésével, üzemeltetésével mutassunk példát a takarékos, jó gazda gondosságával, az
intézményi értékteremtésre és megtartásra is, óvjuk és védjük az intézményt a napi használat során.

Céljaink:
•

Hagyományok ápolása és a szaktárgyi célok megvalósulása

•

A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg
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•

A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a környezettudatos
életvitel hiteles terjesztői

•

Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése, szelektív hulladékgyűjtés

•

Takarékoskodás a vízzel és a villannyal, gázzal

•

Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az önálló ismeretszerzés képességét,
megalapozva ezzel a felelős életvitel önmaguk és környezetük felé

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
A környezeti és egészségnevelés színterei:
Tanórákon: kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások a természettudományos
tantárgyak megfelelő fejezeteiben.
-

kereszttantárgyainkban

-

osztályfőnöki órákon: DADA-program, 5-8. évfolyam;
Egészségnevelési programok,
1-8. évfolyam, drogprevenciós foglalkozások,

Tanórán kívül:
- rendhagyó órákon (tanulmányi séta)
- tanulmányi kirándulásokon
- tanulmányi versenyeken
- nyári táborozásokon, természetjárásokon,
- üzemlátogatásokon (pl. Vízmű)
- „akciókon”: pályázatokon, kiállításokon,
- szakkörökön,
- szemétszedés a „Te szedd!” akció keretében
Módszerek
A környezeti és egészségnevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni.
Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő
világról, annak megóvásáról, és a jövőjük, életvitelük felelősségteljes kialakításáról.
Alkalmazott módszerek:
•

élményalapú, tapasztalatközpontú ismeretszerzés, tanulmányi séta az Arborétumban

•

játékok: szituációs és drámajátékok, modellezés, művészi kifejezés,

•

megbeszélés, vita, média használata,

•

kiselőadások, gyűjtő munkák,
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•

az iskola környékének, tantermek, folyosók virágosítása közös rendezése,

•

megemlékezés a Föld napján, Víz világnapján, Állatok világnapján, Madarak és fák napján.

•

szelektív szemétgyűjtés megszervezése,

•

szárazelemek gyűjtése, korszerű újrahasznosítható modellek bemutatása,

•

takarékos víz, - villany, szigetelési, tisztálkodó, tisztítószerek, csomagolószerek, eljárások
megismertetése, alkalmazása, szellőztetés, világítás takarékosságának tudatos alkalmazása,

•

Fenntarthatósági és Hulladékcsökkentési témahéten való egész iskolát átfogó részvétel,

•

a médiából sugárzó fogyasztásra ösztönző reklámok hatásának ellensúlyozása

•

Az egészségnevelési és környezeti nevelési program céljainak megvalósítása a nevelőtestület tudatos,
lekötelezett munkájával a személyes példamutatással és a családok együttműködésével megvalósítható,
eredményeként a felnövekvő nemzedék hathatósan tudja e problémák kialakulását megelőzni.

2.4.2 Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása

2.4.2.1. Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja
Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, vagy a
további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Jóllehet a tőle elvárható segítség
nyújtására törvény kötelez mindenkit, a felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje
alacsony, teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Az elsősegélynyújtás
gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja lehet. Hajlandóság kialakításának egyik
eszköze lehet a gyermekkorban megkezdett oktatás.

2.4.2.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái
Tanórai keretben:
-

Biológia-egészségtan;

-

Kémia;

-

Testnevelés;

-

Osztályfőnöki órákon valósul meg a helyi tantervnek megfelelően.

A felső tagozaton minden évfolyamon a Vöröskereszt nagyvenyimi szervezetének aktivistái tartanak
ismeretterjesztő és gyakorló foglalkozásokat évente két alkalommal osztályfőnöki órák keretében.
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Tanórán kívüli formában:
-

Szakköri foglalkozás;

-

Egészségnap;

-

Aktuális motiváló programokon való részvétel (Magyar Vöröskereszt Felmenő rendszerű
Elsősegélynyújtó Verseny, Országos Elsősegély-ismereti verseny) keretében kívánjuk
megvalósítani.

2.4.2.4. Elsősegély-nyújtási alapismeretek szabályaink elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az EMMI 128.§ (3) a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, köztük az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítására.

Iskolai terv:
Az iskola pedagógusai minél nagyobb számban végezzék el az elsősegély-nyújtási tanfolyamot. A testnevelő
tanárok elsőbbséget élveznek a képzés támogatásában.
Az osztályfőnöki programokba, tanmenetekbe épüljön be a tanulók számára elsajátítható elsősegély-nyújtási
alapismeret, mint állampolgári, emberi kötelezettség.
Osztályfőnöki órán az iskolai védőnő minden tanévben közösen meghatározott évfolyamon tartson szakmai
felkészítést a témáról.
A biológia tantárgy programja szintén kiemelten foglalkozzon az elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
Az iskola eddigi hagyományainak megfelelően tanulóink továbbra is minden tanévben lehetőség szerint
vegyenek részt a Vöröskereszt és a Katasztrófavédelem által szervezett elsősegély-nyújtási versenyen.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos célok:
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
-

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;

-

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése
érdekében:
-

az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;

-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.

-

Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátítását

a

következő

tantárgyak

ismeretei

és

tevékenységformái is elősegítik:

Tantárgy

Elsősegély-nyújtási alapismeret

biológiai

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és vénás vérzés
újraélesztés

kémia

mérgezések
vegyszerek okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés

fizika

égési sérülések
forrázás

22

testnevelés

sérülések, ellátásuk

környezetismeret

segítségkérés, hívószámok
napszúrás, hőguta
villámcsapás, zivatar, szélsőséges
időjárás

2.4.3 Ökoiskolai tevékenységünk bemutatása
A fenntartható fejlődés „a természeti értékeket megőrzi a jelen- es a jövő nemzedékek számára, a természeti
erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja; ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az
életminőség javítását és a sokféleség megőrzését.”1
Ezen belül mindannyiunknak tanulni kell fenntartható módon élni:
„A tanulás a fenntarthatóságért jelentése:
➢ a múlt eredményeinek tisztelete, értékelése es megőrzése;
➢ a Föld csodáinak es népeinek megbecsülése;
➢ teremtsünk olyan világot, ahol mindenkinek jut elegendő élelmiszer ahhoz,
➢ hogy egészséges es alkotó életet élhessen;
➢ értekeljuk, óvjuk, ha kell, állítsuk vissza bolygónk egészségét;
➢ teremtsünk jobb, biztonságosabb, igazságosabb világot, es élvezzük azt;
➢ legyünk gondoskodó polgárok, akik helyi, nemzeti és globális szinten
➢ egyaránt élnek jogaikkal és vállalják felelősségüket.”2
Az Ökoiskola megfelel az alábbi szempontoknak:
•
•
•
•

teremtsen biztonságos és egészséges környezetet diákjainak és dolgozóinak
a fenntarthatóság témája kerüljön be a tananyagokba, a pedagógusok, működjenek együtt, tantárgyi
kocentrációt létrehozva, a kulcskompetenciákat felhasználva jelenjen meg minden tevékenységben a
fenntarthatóság
legyen fontos és felmutatható a pedagógusok és az őket segítő munkatársak „ökotudatossága
az iskola működjön együtt a szülőkkel és a helyi szervezetekkel, és mutassa be öko iskolai
tevékenységeit

Minden olyan hatás, ami a gyerekeket az iskolában éri, és amiket nem tervezünk, ami nem a tananyag
része, az a rejtett tantervhez tartozik. A rejtett tanterv hatása nem tervezett, nem tudatos, de mégis nagy
hatása van a tanulókra, a szülőkre, a pedagógusokra, az iskola összes dolgozójára és egész környezetére.
Sokféle üzenete van egy ÖKO iskolának, melyeket nemcsak szóban, de minden tettünkben is képviselni
kell.
•
•
•
•
•
•
•

Iskolánk fontos feladatnak tartja a környezethez való pozitív viszony formálását,
az iskola gazdaságos üzemeltetését, ezen igény közvetítését diákjaink felé
a növények és az állatok szeretetét megtartását és felelős környezetvédő magatartássá alakítását,
természeti és épített környezetünk értékeinek felismerése, tisztelete
a természetes érdeklődésnek tudományos alapokra való helyezését,
a felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtését.
igyekszünk környezetünket minél esztétikusabbá tenni.

1995. evi LIII.törveny a kornyezetvedelemről
Tanulás a fenntarthatóságért – UNECE stratégia, 2005.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/strategyHungarian.pdf
1
2
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Stratégiailag kiemelt céljaink:
• Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek
átadása
• Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez
szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
• A természet szeretetére nevelés
• A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
• A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés
• A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
A tevékenységhez közvetlenül kapcsolható részcélok
Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés - Hulladékkezelési
program, Kert program, Faültetés, bokrosítás Papírgyűjtés versenye, osztálytermek rendezettségének
versenye,
• A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése - Kerékpáros közlekedést
népszerűsítő program
• Autómentes napok tartása
• Községünk természeti, helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése - Helyismereti program
• Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése –
•
Hagyományőrző programok és versenyek
• A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása
• A lakóhelyünk közelében, országunkban található természeti értékek megismertetése
• A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása Kézműves foglalkozások újrahasznosított anyagok felhasználásával
• Tervezés és részvétel az iskolai belső és külső környezet alakításában
Módszerek, tanulásszervezési formák a kompetenciák közvetítésére
•

Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési formákat
alkalmazzuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kooperatív tanulási technikák
Osztálykirándulások
Előadások- foglalkozások a délutáni szabadidős időszakban
Túrák
Szakköri foglalkozás
Versenyek szervezése
Témanap
Témahete
A tanítási órák klasszikus módszerei

Ökoiskolai tevékenységünk általános bemutatása
Munkánkat a fenntarthatóságra való nevelés határozza meg. A nevelés kiemelt területei:
Gondolkodás a jövőről, jövőkép formálása. Törekszünk arra, hogy tanulóink megértsék a jövőt meghatározó
rendszereket, a környezet, gazdaság ás társadalom rendszerei közötti kapcsolatokat. Kialakítjuk
tanulóinkban a közösségépítés alapjait.
A helyes jövőkép tervezése, alakítása. Rendelkezzenek a minőségi, igazságos és alkotó
tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és értékekkel.
Felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal. Ehhez elengedhetetlen megismerni a természet
világát, rendszerét. Környezeti szemléletük alakítása.
Megtanítani arra, hogy tetteink milyen változásokat okoznak számunkra és tágabb környezetünk számára.
Törekszünk arra, hogy felismerjék és értelmezni tudják a globalizáció jeleit és előnyeit és hátrányait.
Meg kell tanulnunk, hogy igényeinket úgy elégítsük ki, hogy ez által ne veszélyeztessük a jövő generáció
lehetőségeit. Ismerjük tetteink következményeit. Értsük a folyamat visszafordítható, ha mindannyian
felelősen élünk.
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A tanulás – tanítás fő jellemzői a fenntartható fejlődés tevékenységrendszerének érdekében:
➢ ismeretek integrálása
➢ jelen és jövő értékeinek ismerete
➢ a kritikus gondolkodás bátorítása
➢ problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
➢ tanulók részvétele az iskolai élettel kapcsolatos döntéshozatalban
➢ tanult ismeretek alkalmazhatósága a mindennapi életben
➢ helyi és globális ügyekkel való foglalkozás
➢ felelős gondolkodás kialakítása a jövő érdekében
A környezeti nevelés színterei
A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt
Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét mégiscsak e
keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemlélet formálása, amely
során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár
feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó. Több
tantárgy oktatását többé-kevésbé a környezeti nevelési komponensek eddig is tartalmazták, de ezek tervszerű
alkalmazása, összehangolása gondos tervezést igényel.
A tantárgyi keretek közt zajló tevékenységek értelemszerűen minden tanuló számára kötelezőek és
ingyenesek.
A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, valamennyi tantárgy ismeretanyagába
beépítve, integrált módon történik. Az első és második osztályban inkább az érzelmi beállítódás alakítása, a
természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" szokások formálása a fő cél, később
fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség szintje.
A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a "beleoldás". Beleoldásnak vagy
tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert, amikor a környezeti nevelési fogalmakat, feladatokat és
példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a módszert alkalmazhatjuk egyetlen téma
tanításánál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja a környezeti nevelés szemlélete. A megszokott
tananyag kiegészítését és kibővítését adják a környezeti nevelési témák.
A beleoldás módszerének előnye, hogy könnyű megvalósítani. Ahol csaknem minden tantárgyat egyetlen
pedagógus tanít, magától értetődő módon bele lehet szőni az órák anyagába a környezeti nevelési témákat.
Eredményességének oka, hogy itt nyílik a leginkább lehetőség arra, hogy a szokásos napi tevékenységen
belül helyet találjanak a környezeti nevelésnek.
Osztálykirándulások
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az
osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos környezet
megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon az
érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni
érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli
csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és
közösségfejlesztő hatású. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk.
Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulások önkéntes alapon szervezhetők, költségeit
(útiköltség, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.
Környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt

Témanap, Témahetek
2018 óta részt veszünk Világ Legnagyobb tanórája elnevezésű programon.
„Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ
Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a
gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a
gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat, amelyek
a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a mélyszegénység
felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk
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védelmével.”3
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2009-ben indult útjára az Európai Bizottság kezdeményezésére,
amelyhez évről évre egyre több ország egyre több önkéntese csatlakozik hulladékcsökkentő ötlettel, és a
megvalósított akciókkal felhívja a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett
hulladékmennyiség csökkentésének, a termékek újra-használatának, valamint az anyagok
újrahasznosításának fontosságára – mindezt a fenntarthatóság érdekében. Iskolánk 2017 óta vesz részt a
rendezvényen.
“ A fenntarthatósági témahét feladata a fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és
szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezet, a társadalom, a
jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért,
tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő
számára.”4 Iskolánk 2018 óta vesz részt a témahéten.
Jeles napok
A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Ünnepi hagyományaink már jól működnek.
Minden évben megrendezzük az Állatok világnapját, a Föld Napját, A Víz világnapját. Madarak és fák
napján az alsó tagozatosok rendeznek programokat.
Iskolánk célzott környezeti, nevelési programjai
Hasznosanyag-gyűjtési program
Minden évben két alkalommal rendezi meg a diák önkormányzat a papírgyűjtést. Jelentős pénzösszegeket
szereznek ezzel a tanulócsoportok, amit osztálykirándulásra használnak fel.
Elkezdtük a komposztálást, hogy az iskolaparkban keletkezett avart felhasználhatóvá tegyük. Megtettük a
kezdeti lépéseket, szeretnénk folytatni az elkezdett munkát.
Gyűjtjük a „PET” palackokat, elemeket is. Megállapodások és szerződések alapján az iskola területén
gyűjtő- edényeket helyezünk el.
Már általános iskolás korban fel kell hívnunk a figyelmet a mértéktelen fogyasztás veszélyeire, környezeti
hatásaira.
Kritikai magatartást kell kialakítanunk a médiában elhatalmasodó reklám kampánnyal szemben.
Ki kell alakítanunk azokat a döntési képességeket, melyek gyermekeinket hozzásegítik felnőtt korukban
ahhoz, hogy tudatosan tudjanak választani a szükséges és szükségtelen, valamint az értékes és értéktelen
között.
Környezeti nevelésünknek legyen része a környezettudatos fogyasztói magatartás elsajátíttatása.
A tanítási órák tananyagában megjelennek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak
Tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk: vetélkedők, versenyek, rendezvények formájában.
Iskolán kívüli foglalkozások témája: piaci séták, kirándulások, környezetvédelmi külső foglalkozások
Alkalmazzuk a következő módszertani lehetőségeket:
Médiafigyelés, reklámkritikák
Döntéshozatali képesség erősítése döntéshelyzetek kialakításával
Szituációs játékok, esetelemzések, érveléstechnikai gyakorlatok
Iskolánk specialitása:
Környezettudatos nevelés, együtt munkálkodás környezetünk állapotának javítása érdekében. Büszkék
vagyunk arra, hogy minden osztály, minden tanuló részt vesz környezete kialakításában,
rendezésében. Tanulóink szívesen vesznek részt természettudományos és természetvédelmi
foglalkozásokon, versenyeken. Gyermekeink részt vesznek a különböző civil szervezetek által szervezett
városrendezési, takarítási programokon.
Iskolaudvar adottságainak kihasználása: Iskolánk szép parkkal rendelkezik. Ez a program magába foglalja
az iskola külső környezetének parkosítására, a kényelmes, kulturált pihenés feltételeinek megteremtésére és
fenntartására irányuló tevékenységet. Egynyári növényeket ültetünk és gondozunk. Virágládákat
gondozunk. Az idei tanévben figyelmet fordítottunk a tantermek, folyósók, aulák zöldítésére; ezt a
tevékenységet a diákönkormányzat koordinálja és értékeli.

3
4

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ismerteto
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További feladataink, melyekben bővíteni, szélesíteni, modernizálni szeretnénk eddigi munkánkat:
Az iskola kertjének, parkjának megújítása és folyamatos gondozása: a terület felosztása és osztályok
védelme alá helyezése, új növények telepítése - fűszerkert, sziklakert, egyéb dísznövények, tanösvény kerti
foglalkoztató létrehozása, növények azonosító táblával ellátása, a komposztálandó zöld hulladék, avar, stb.
összegyűjtése és komposztálása madáretetők, madárodúk kihelyezése, téli madáretetés – madárbarát
program szélesítése
Iskola „zöldítése”, célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú belső helyiségeiben még
több dísznövény legyen.
Az osztálytermek dekorálásánál elsődleges szempont az élő növények száma és ápoltsága.
Öko faliújság, hirdetőtábla folyamatos üzemeltetése, aktualizálása
Energialesen” – az „Energiakommandó”: a DÖK ÖKO csoportjaként a diákokból álló csoport rendszeres
ellenőrző sétája, „őrjárata” az iskola egész területén – vízcsapok, világítás, szellőztetés-ablakbezárás stb.,
diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások közzététele az öko hirdetőtáblán– havonkénti
értékelés
Energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása, csapok elzárása, a termekben, folyosókon a
szükségleteknek megfelelő időben égjen csak a lámpa.
A fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése (pl. selejt papírok
röpdolgozat írásra tökéletesek).
Lehetőség szerint környezetbarát tisztítószerek és csúszásmentesítő szerek használata
Cél az étkezéssel kapcsolatos műanyag hulladék (kulacs használata, poharak és ételes dobozok, szalvéták)
csökkentése és szelektív gyűjtése
Kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok
Honlapunk is naprakész, itt is megtalálhatók eseményeink, programjaink, várható feladataink.
Megszerveztük az osztályokon belül a szelektív papírgyűjtést. Ennek tervezése folyamatban van, részt
vesznek az alsó- és felső tagozatos diákok, tanárok, szülők egyaránt.
Iskolánkban rendszeresen szervezünk papírgyűjtést, évente két alkalommal. Ezen kívül az irodán és a
tanáriban minden papírhulladékot külön gyűjtünk. Szeretnénk külön gyűjteni az újságpapírokat,
kartondobozokat, füzeteket, könyveket, papírhulladékokat.
Igyekszünk környezetünket minél esztétikusabbá tenni, tanulóink segítségével gondozzuk - szaporítjuk
növényeinket a tantermekben és folyósokon.
Lényegesnek tartjuk, hogy minden kezdeményezésünk mögött az esztétikum mellett a hasznosság is
ugyanakkora szerepet kapjon.
Pedagógiai programunknak megfelelően törekszünk az új nevelési – oktatási elemek bevezetésére
mindennapi munkánkban. Igyekszünk minél több tantárgy esetében meghonosítani a projektmódszert.
Törekszünk a tantárgyak „zöldítésére”, amelyben segítséget nyújt az Iskolazöldítési tanfolyamon részt vett
kollega.
Támogatjuk minden olyan kollega ötletét, munkáját, amely újat hoz a nevelő- oktató módszereinkben.
Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti
felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája
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szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével.
Személyi feltételek
Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes testület, valamint a technikai dolgozók is.
Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell a színvonalas környezeti neveléshez szükséges ismeretekkel,
módszertani kompetenciákkal.
Az iskola technikai dolgozói rendszeres munkaköri tevékenységei közé tartozik több, a környezeti nevelési
programokhoz kapcsolódó feladat.
Az iskola ÖKO munkacsoportot állít fel. Kötelessége iskolánk környezeti nevelési tevékenységének
figyelemmel kísérése, a széleskörű tanácsadás. Joga a környezeti nevelési tevékenységek véleményezése,
kezdeményezése. Feladata az iskolánkban folyó környezeti nevelési tevékenységek összehangolása és a
folyamatos minőségfejlesztéssel járó feladatok ellátása (mérések, értékelés stb.).

2.5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A közösség egyének szerveződése, mely során az együttes tevékenységek által többet és jobbat érhetnek
el, mint egyénileg. Ez a folyamat bontakoztatja ki az igazi közösséget, így hozva létre produktumokat,
élményeket; ezáltal fejlesztve is az egyént.
Kialakult, érett közösségben a diákok normarendszere szinkronban van a társadalmi normákkal, ezek
betartása egyszerű és egyértelmű a tagok számára.
A pedagógusközösség számára az egyik legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, mivel az iskolai
teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai értékelés az egyéni
teljesítményt méri, s ezt látszólag nem befolyásolja a közösségben elfoglalt hely é a közösségben nyújtott
teljesítmény, pedig minden ember alapvetően közösségi lény é ennek felmutatása, értékeinek és
előnyeinek példázata is a pedagógusok feladata. Ezért, mind a közösségfejlesztés, mind a
személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógustestület műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett,
céltudatos, elfogadó- útmutató igényessége, humorérzéke, következetessége és együtt munkálkodása.
Ezek a tulajdonságok biztosítják a nevelőtestület és az egyes pedagógusok hitelességét is.
Iskolánkban a közösségfejlesztés fő színterei:

•

tanórák és tanórán kívüli foglalkozások,

•

szabadidős tevékenységek

•

és a diákönkormányzati munka, mely a fenti tevékenységeket megtervezi, összefogja, véleményezi is.

Különféle iskolai tanuló közösségek megszervezése, nevelői irányítása
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói
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közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
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A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében
Feladat: A tanuló közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi
magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú
átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásáig.
Az önkormányzás képességének kialakítása
Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel
közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az
elvégzett munkát értékelni tudják.

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat: 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 közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban
aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz
tapasztalatot gyűjthetnek.

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek
és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása
A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és
szervezeti formák
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő
tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók
motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Változatos munkaformák

alkalmazása, melyek önmagukban is képesek a csoportok szerveződésére és ez által történő motiválására és az
együttmunkálkodás élményének és felelősségének felkeltésére.
A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra
ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
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A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és
szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok
nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni
fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a
tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik:
Az 1-8. évfolyamon a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal
küzdő tanulók részére egyéni felzárkóztató programokat szervezünk.
A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló, páros és csoportos munkájára
támaszkodnak.
A SNI tanulókat integráltan oktatjuk, de a szakértői véleményre támaszkodva a tanítási órákon egyéni
képességeiknek megfelelő munkaformákat alkalmazunk, és habilitációs, illetve rehabilitációs foglalkozásokat
szervezünk, ahol különleges gondozásuknak megfelelő terápiát alkalmazunk.
Amennyiben a tanulók létszáma, az osztály tanulmányi helyzete indokolttá teszi a tanórák egy részét
csoportbontásban tartjuk.
Iskolánk 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezette az egész napos nevelési-oktatási programot,
mellyel igyekszik megkönnyíteni az óvodai-iskolai átmenetet.
Kiemelt feladat, hogy diákjaink szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés és a konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén.
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik,
melyekkel a tanulók kezdeményezőkészségének és öntevékenységének, felelős tervezési és szervezési
stratégiáinak a fejlesztése a célunk:
Hon- és népismeret – személyiségfejlesztés, ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális értékeit, nemzeti kultúránk sajátosságait. Legyenek tájékozottak
a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi életében. Gyakorolják azokat az egyéni és
közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld megismeréséhez, megbecsüléséhez
vezetnek.

Hon- és népismeret - közösségfejlesztés
•

kirándulások a nemzeti emlékhelyekre – iskolakirándulás alapítványunk támogatásával
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•

hagyományőrző játékok és ünnepek

•

ünnepségek, megemlékezések a magyar nemzet múltjáról
o szeptember 19. Kossuth Lajos születésnapja
o október 6. Aradi vértanúk napja
o október 23. 1956. október 23.
o január 22. Magyar Kultúra Napja
o március 15. Az 1848-49-e forradalom emléknapja,
o június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
o augusztus 20. Államalapítás ünnepe

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz – személyiségfejlesztés, ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
•

Alakuljon ki pozitív viszonyt a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az európai eredményeket,
köztük Magyarország szerepét is. Legyenek érdeklődőek és nyitottak az európai kultúra iránt.

•

Ismerjék az egyetemes emberi kultúra legértékesebb eredményeit.

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz - közösségformálás
•

kapcsolattartás a német és erdélyi partnertelepülésekkel

•

nemzeti ünnepek és megemlékezések:


október 1. A zene világnapja



február 21. Nemzetközi anyanyelvi nap



március 8. Nemzetközi nőnap



április 22. A Föld napja



április 11. A költészet napja

Internet használata
Kommunikációs kultúra – személyiségfejlesztés, ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A kommunikációs kultúra a megismerést, a tanulást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, az önálló
ismeretszerzést, véleményformálást és vélemény-kifejezést foglalja magába.
A mások véleményének tiszteletben tartása és az etikus internethasználat igényének megalapozása és a
mindennapi internethasználat során készségszintű használata. Az iskolának az új információs környezetben
eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie.

Kommunikációs kultúra – közösségformáló erejét kihasználva a kapcsolattartás a társintézményekkel:
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•

Művelődési Ház: közös rendezvények szervezése

•

Óvoda:
o az 1. osztályos tanító óvodai nyílt napon, óvodai szülői értekezleten való részvétele
o bemutató a leendő elsősök szüleinek
o nagycsoportos óvodások meghívása Mikulás-délutánra, Farsangra
o iskolaelőkészítő-foglalkozás a nagycsoportos óvodásoknak
o szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek
o nyílt nap az iskolában a nagycsoportos óvodásoknak
o az 1. osztályosok tanév végi viszontlátogatása az óvodában

•

kirándulásokkal a megismerés, az önálló ismeretszerzés elősegítése

•

közös iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel az emberi kapcsolatok fejlesztése

•

idegen nyelvi tevékenységekkel, versenyekkel,

• lehetőség szerint kapcsolattartás partnertelepüléseinkkel

Tanulás - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is.
Tanulás - közösségformálás
•

játékos versenyek

•

tanulmányi versenyek

•

háziversenyek

•

körzeti, tankerületi és városi versenyeken való részvétel

•

körzeti, tankerületi versenyek szervezése

Testi és lelki egészség - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
Minden tevékenységnek szolgálnia kell a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését. Az iskola személyi és tárgyi
környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását,
amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják.

Testi és lelki egészség - közösségformálás
•

sportkör

•

sportrendezvények

33

•

játékos sportnapok

•

elsősegélynyújtó foglalkozás

•

csecsemőgondozó felkészítés

•

előadók meghívása:

•

drogprevenció

•

mentálhigiénia

•

szexualitás

•

dohányzás

•

egyéb szenvedélybetegség

•

egészséges táplálkozás

•

családi életre nevelés

•

mindennapos testnevelés lehetőségének megteremtése

•

mindennapos szabadidős tevékenység az iskolaudvaron

•

pszichológus segítségének igénybevétele

Közösségi magatartás - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
Alakítsák ki a gyerekekben a másság elfogadásának képességét.
Közösségi magatartás - közösségformálás
•

közös tevékenységek, rendezvények

•

közös játékos programok

•

osztályonkénti klubdélutánok

Pályaorientáció - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során lehet eredményes, és csak akkor, ha különböző tantárgyak,
órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul.
Pályaorientáció - közösségformálás
•

pályaválasztási előadás a felsős szülőknek

•

pályaválasztási kiállítás látogatása

•

szakkörök a gyermekek érdeklődésének megfelelően

•

szakmák, foglalkozások bemutatása műhelylátogatásokkal, videofilmekkel

•

faliújságon való tájékoztatás
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Értékközvetítés - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
Az iskola egyik kiemelt pedagógiai törekvése az alapvető erkölcs, etikai és vallási értékek közvetítése, amelyek
nélkülözhetetlen eszközei a tanulási „énkép ” kialakításának.
Értékközvetítés - közösségformálás
A tárgyi és nem tárgyi kultúra értékeinek megismerése kirándulások, múzeumlátogatások, színházlátogatások
alkalmával
Problémamegoldó gondolkodás kialakítása – személyiségfejlesztés; ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A Napjainkban zajló információ áradat az iskola számára az adatok minőségi szűrésének, rendszerezésének
tanítását is igényli, ennek érdekében szükséges a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A tananyag
tervezésének és áttekintésének képessége, a vita módszere, a kérdezés képességének tanítása mind a
problémamegoldó gondolkodást fejleszti.

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése – közösségformálás
tanulmányi versenyek
az iskola pályázatai, rejtvényei
szakkörök
projekt munkák és a kooperatív technikák alkalmazása
tanulást segítő környezet megteremtése
Diákönkormányzat – személyiségfejlesztés; ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját
az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati-vezetőség irányítja. A
diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

A diákönkormányzat munkája - közösségformálás
•

minden felső tagozatos osztály két fővel- küldöttel képviselteti magát,

•

az osztály küldöttei közül választanak együtt, demokratikusan felelősöket és a diákönkormányzat
diákvezetőjét

•

a diákönkormányzat önállóan is tervez, javasol, szervez, értékel és részt vesz iskolai rendezvények és
programok lebonyolításában
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•

a diákönkormányzat iskolaújságot adhat ki

•

saját értékelési rendszere alapján értékeli a felsős diákok munkáját

•
Egész napos oktatás – napközi otthon
Az egész napos oktatás-nevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével a szülőnek választási lehetősége
van a napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy a napi egyszeri főétkezés (ebéd) igénybevételére.
Az iskola a köznevelési törvény által biztosított egyéb foglalkoztatások órakeretének terhére napközis
foglalkozást szervez az egész napos oktatási rendszerben részt nem vevő - felső tagozatos tanulói számára. A
csoportok számáról az igények alapján az iskola a fenntartó engedélyével dönt.

Szabadidős foglalkozások - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja felkészíteni a tanulókat azzal, hogy a
felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.:
kirándulások, táborok, színház- és múzeum, kiállítás látogatások, klubdélutánok). A szabadidős
rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások - közösségformálás
kötetlen összejövetelek:
▪

Halloween

▪ Mikulás
▪ Karácsony
▪ Farsang
▪ Suli-hét
▪ Gyermeknap
▪ Születés- és névnapok ünneplése osztályszinten
▪ Anyák napi ünnepélyek osztályszinten
Iskolai sportkör - személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal
együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészülését a különféle sportágakban
az iskolai és iskolán kívüli sporteseményekre.
Iskolai sportkör foglalkozásainak indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt
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Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket
tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési
kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki
nem dolgozója az iskolának.

Énekkar:
▪

az iskolában énekkar működik, melyben a részvétel önkéntes

▪

tagjai az iskola tanulói

▪

az iskolai rendezvények lebonyolításában nagy szerepet vállal

▪

az iskolai ünnepségeken, megemlékezéséken a műsort adja

Hit- és erkölcstanoktatás – személyiségfejlesztés ezáltal megvalósuló közösségfejlesztés is
Az etika óra vagy a helyette választható, egyházjogi személy által szervezett hittan óra a kötelező tanórai
foglalkozások része.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve
eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógép, stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy
csoportosan használhatják.
Az iskola épületének, berendezéseinek, eszközeinek megóvása a diákok és a dolgozók együttes feladata. Az
iskolai dekorálás a pedagógusok irányításával a diákok egyetértésével mindenkori aktuális feladat a tanév
során, ennek megvalósítása; a szép, hasznos, otthonos dekorálás is erősíti az összetartozás érzését; segíti a jó
ízlésre nevelést, a ma oly népszerű „készítsd magad” elterjedését.
Feladatunk még olyan nevelőtestület kialakítása is, mely együttes példaértékű munkájával képes az iskola
céljait megvalósítani, tartósan és magas színvonalon tanulási eredményeket produkálni, az iskolai
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rendezvényeket megszervezni, lebonyolítani, önmagát értékelni, új célokat é feladatokat együtt meghatározni
és végrehajtani.
További hagyományok teremtése lehetőséget nyújt a demokrácia, a kreativitás, a vállalkozói kompetencia
fejlesztésére.

2.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje

A köznevelési törvény értelmező rendelkezése kimondja, hogy kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló az
a
▪

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,

▪

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

▪

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

▪

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

▪

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

Tehát intézményünk a következő csoportokba sorolható tanulókkal foglalkozik kiemelten:
▪

sajátos nevelési igényű tanulók,

▪

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

▪

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

▪

kiemelten tehetséges tanulók,

▪
Az Nkt. 27. § (5) bekezdése
(5) Az általános iskolaköteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti
időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, továbbá az első– negyedik
évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-háromfős
foglalkozásokat.
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő pedagógiai
ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának, illetve a tantárgynak
megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi.
Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az
osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

2.6.1. Integrált oktatás
Sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
A sajátos nevelési igényű tanköteles korúak nevelését és oktatását ellátó iskolák munkáját is a NAT, valamint
32/2012. (X. 18.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló rendelet szabályozza.
Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti
időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a
beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az
első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító
foglalkozásokat.
Az ellátásra jogosult tanulók fogadása bemenet-szabályozott, az ide történő beiskolázás, áthelyezés a Fejér
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján történik.
Személyi feltételeink: utazó gyógypedagógus
A 2004-2005-ös tanévtől iskolánk felkészülten és tudatosan vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését. A sikeres integráció feltételeit csak az egyéni különbségeket toleráló inkluzív iskola tudja biztosítani.
Ehhez fontos a pedagógus:
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez
szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki
a.) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;

39

b.) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
c.) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
d.) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; e.) alkalmazkodik
az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
f.) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti
a pedagógiai folyamatokba.

A szülők hozzáállása, aktivitása:
A szülő felelőssége ennél a szervezési formánál kifejezetten nagy, lényegesen nagyobb, mint ha speciális
intézménybe adta volna be gyermekét, s különösképpen igaz ez az első időszakra, ami akár 1-2 évet is jelenthet.
A szülő rendkívül nagy szerepet játszik abban, hogy ez a beilleszkedés sikeres legyen, ő a pedagógus napi
informátora, ő oldhatja meg a kisebb-nagyobb gondokat az otthoni játékba, foglalkozásokba, tanulásba
beépítve. A szülők szerepe tehát kiemelkedik az integrációs folyamatban. Rájuk kell számítani a beilleszkedés
szintjének, a sikerek és kudarcok folyamatos megfigyelésének szempontjából, ők alkotják az összekötő elemet
a fogadó pedagógus és a gyógypedagógus között, és ami a legfontosabb, ők azok, akik folyamatos
segítségükkel, a gyermekkel töltött napi együttlét során annak egyenletes fejlesztését, s az iskolában esetleg
tapasztalt nehézségek csökkentését a tanulás ellenőrzésével biztosíthatják.

A gyógypedagógus kellő érzékenysége a probléma iránt, valamit szakmai tudása:
A gyermek speciális nevelési szükségleteire szakosodott gyógypedagógus jelenléte által válik a spontán
integrációból tudatos együttnevelés.
A gyógypedagógus feladatai sokrétűek:
Részt vesz a fogadó osztály kiválasztásában, egyeztet az igazgatóval, tájékozódik az intézmény anyagi
lehetőségeiről (eszközvásárlás), személyi adottságairól, fejlesztési tervet készít.
a) elbeszélget a fogadó pedagógussal, és lehetőség szerint a gyermekcsoporttal is,
b) tájékoztat a gyermek erős és gyenge oldalairól, a szülői háztól várható segítségről, a maga segítő
szerepéről,
c) felhívja a pedagógus figyelmét a beszerezhető szakirodalomra (a fogyatékossági típushoz
összeállított integrációs útmutatók), tájékoztatót tart az intézmény többi pedagógusának,
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d) rendszeresen időszakonként hospitál a csoportnál/osztálynál,
e) folyamatosan nyomon követi a gyermek fejlődését és konzultál a pedagógussal
f) kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi az ő munkájukat
g) közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, elsősorban olyan területen, ami csak az ő szaktudásával
oldható meg,
h) koordinálja a rehabilitációs foglalkozásokban részt vevő más szakemberek munkáját (pl.: a
többségi intézmény pedagógusának korrepetálása, gyógytornász, logopédus foglalkozása).
Ebben a folyamatban pedagógusaink minden gyermekben a rá jellemző egyedi sajátosságokat keresik, és látják
meg. Az egyéniesített segítséget minden gyermeknek meg kell adni, illetve minden gyermeket képességei
szerint kell terhelni. A tanulási nehézségek kiküszöbölését a pedagógus nem hárítja nagyrészt a
gyógypedagógusra, igyekeznie kell, hogy saját eszköztárán változtasson, amikor problémákat lát, vagyis nem
annyira a gyermekben, de sajátmagában is keresi a változtatás lehetőségeit. A gyógypedagógus partner ebben
a folyamatban, elsődlegesen nem a gyermek egyéni korrepetálása a feladata, hanem a konzultálás, a közös
tervezés a többségi pedagógussal. Feladata a gyermek egyéni fejlesztése is, de azt elsősorban nem a soron lévő
iskolai feladataik megoldására, hanem képességfejlesztésre fordítja.

2.6.2.A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Az iskola a BTMN-tanulókat a szakértői bizottság véleményének figyelembevételével együtt neveli, oktatja a
többi tanulóval. A gyermek további fejlesztése érdekében fejlesztő pedagógus, (nyelv-és beszédfejlesztő
pedagógus) által tartott fejlesztő foglalkozást biztosít.

BTMN gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan:
• alulteljesít;
• társas kapcsolati problémái vannak;
• tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd;
• közösségbe való beilleszkedése, személyiségfejlődése nehezített, de nem sajátos nevelési igényű
gyermek.
A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A
gyermeknek, tanulónak joga van a különleges bánásmódhoz. Az ennek megfelelő ellátást a szakértői bizottság
szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
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A tanuló számára a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, melyben éves szinten
kifejti a kiindulási állapotot, a fejlesztendő területeket és a fejlesztés ütemtervét, feladatait, valamint az
alkalmazott módszereket. Az éves fejlesztési terveket az iskola digitális formában tárolja, ellenőrzéskor
bemutatja.
A tanulóval foglalkozó tanítók és szaktanárok a szakvélemény és igény esetén a fejlesztőpedagógus ajánlásai
alapján egyéni tanulási tervet készítenek, melyet szükség szerint, pl. félévente módosítanak. Ebben rögzíti:
• azokat a területeket, melyeket differenciált módon fejlesztenie kell;
• azokat a funkciókat, amelyekre építheti a munkát;
• a számonkérés módját, különös tekintettel a részbeni vagy teljes mentesítésekre;
• továbbá a tanítási órákon alkalmazott eljárásokat, jó gyakorlatokat, a tanuló egyéni megsegítésének
előtérbe helyezésével, a differenciálásban érvényesüljön a pozitív diszkrimináció;
• a házi feladatok differenciált, egyénre szabott mértékét;
• a tanuló érdemjeggyel történő mentesítése, részbeni mentesítése esetén a szöveges értékelés
szempontjait.
A tanuló mentesítését az igazgató a szakértői bizottság véleménye alapján mondja ki, egyben előírhatja a
szöveges értékelést és minősítést. A BTMN tanuló kötelező felülvizsgálatát a szülő és az iskola
kezdeményezésével indítják. Az iskola közösségében kiemelten fontos az e fajta másság iránti toleranciára
nevelés, elfogadtatás, segítségnyújtás a kortársaktól is. Lehetővé kell tenni, hogy a tanulási beilleszkedési
nehézséggel küzdő gyerekek is aktívan, számukra sikerélményt biztosító módon kapcsolódhassanak be a
közösség életébe.
Részletezve:
A beilleszkedési zavarok sokfélék lehetnek; az agresszív, túlságosan mozgékony, állandóan fecsegőtől a meg
nem szólaló zárkózottig. Mindenkinél a számára leginkább hatásosnak tűnő tevékenységet kell alkalmazni.
Célunk, hogy a egyenlő esélyt teremtsünk a nehézségekkel küzdő tanulóinknak a képességeik
kibontakoztatásához.
A pedagógus feladata:
▪

az ok feltárása

▪

a tanuló alapos, hosszabb ideig tartó megfigyelése

▪

az okot megszüntető megoldási lehetőségek alkalmazása
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Pedagógiai tevékenységek, melyekkel segíthetjük a tanuló beilleszkedését, illetve megszüntethetjük a
beilleszkedési zavart:
▪

Szoros kapcsolat kialakítása a helyi óvodával.

▪

A tanuló családjának, otthoni környezetének a megismerése.

▪

Állandó kapcsolattartás a tanuló családjával. Családlátogatás. Fogadóóra

Szükség esetén a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújváros Tagintézménye, az EGYMI, iskolai
ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus, illetve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat segítségének
igénybevétele.
Ha szükségét látjuk, az iskolában egy felnőtt (pártfogó) kijelölése, akihez a tanuló bizalommal fordulhat.
Szerencsés, ha az osztályfőnök az, de a tanulók közül is választhatunk.
A kulcskompetenciák kiemelt helyre kerülésével figyelmet fordítunk a következő fejlesztési feladatokra
▪

önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására 10-12 éves korban,

▪

az információszerzés- és feldolgozás,

▪

a kommunikációs képességek erősítésére,

▪

a szociális kompetenciák fejlesztésére,

▪

a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra.

Törekszünk arra, hogy a gyermeket sikerélményhez juttassuk. Tanórán képességeit nem meghaladó feladatok
végeztetésével, vagy szakköri, zenei, sportfoglalkozásokon való részvétellel.
-

Tanóránkon differenciált feladatok adásával bírjuk munkára.

-

Tanulásában korrepetálással, felzárkóztató foglalkozással segítjük őket.

-

Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanuló és az osztályban tanító nevelők kapcsolatát.

-

A közösség előtti fegyelmezés ne megszégyenítés legyen!

-

Gyakran alkalmazzuk az egyéni elbeszélgetést.

-

A gyermek iskolán kívüli tevékenységét megismerjük, baráti körét figyelemmel kísérjük.

-

Feladatot bízunk rá, amit meg tud oldani, s ez által értékes lesz a közösség számára, önbizalmát erősíti.

-

A legkisebb pozitív megnyilvánulást értékeljük (dicséret, piros pont, osztály előtti kiemelés, tantárgyi
jegy)!

-

Szabadidős tevékenységét figyelemmel kísérjük, irányítására a szülőkkel közösen kísérletet teszünk.

Meg kell adni azt a törvényi lehetőséget az iskolában, mely szerint az alapismeretek bővítésére szülői kérésre
a tanuló osztályt ismételhet.
Amennyiben beilleszkedési, magatartási problémái az osztályközösségre bomlasztó, rendkívül zavaró hatással
vannak, akkor a megoldást az iskolavezetés és a szakemberek segítségével kell megkeresni.
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2.6.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók megsegítése
Tanulási korlátok
Tanulási korlátok fogalom igen összetett probléma-együttest takar. A tanulási korlátok fogalomkörébe a
tanulási nehézség, a tanulási zavar és a tanulási akadályozottság tartozik, melyek egymás mellé helyezhetők,
de nem egymást helyettesítő fogalmak.
A tanulási nehézség a legkevésbé súlyos: egyszerűen a tanulásban való lemaradásról van szó, ami átmeneti
jellegű s a tanulás külső körülményeinek megváltozása – hosszú hiányzás, családi probléma - miatt következik
be.
A tanulási zavar fogalmát azon ép értelmű, ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az iskolai
teljesítéshez szükséges egy vagy több képesség hibás működése miatt az egyénen belüli nagyfokú
különbségeket jelölnek az adott életkorban.

Pedagógiai felosztása attól függ, milyen területeken jelentkezik a tanulási zavar.
a.) Kognitív és motoros funkció területén megmutatkozó deficitet nevezzük részképesség-zavarnak, mely az
intelligenciaszinttől függetlenül lép fel. A részképességek a komplex képességek alapját szolgáló funkciók
együttese.
b.) Kultúrtechnikák elsajátításának lehetősége csak akkor alakul ki, ha a gyermek már képes lesz ezekre a
részteljesítményekre, vagyis
-

ha az érzékelő-rendszerek összehangoltan működnek egymással (poliszenzoros integráció)

-

ha az érzékelő-rendszerek összehangoltan működnek a mozgással (szenzomotoros integráció)

A tanulási akadályozottságról akkor beszélünk, ha olyan összetett, tartós és súlyos a probléma, hogy
megnehezíti a normál általános iskolai körülmények közötti fejlesztést.
A pedagógus feladata:
-

az ok feltárása

-

a tanuló alapos, hosszabb ideig tartó megfigyelése, vizsgálata

-

lehetőség szerint az okot megszüntető tevékenység alkalmazása.

Milyen pedagógiai tevékenységgel segíthetjük a tanulói kudarc megelőzését?
A tanulási kudarcnak kitett tanulóknál a kulcskompetenciák fejlesztése kerül előtérbe. A kompetenciafejlesztés
(ismeret – képesség – attitűd) 1-6, illetve 1-8 évfolyamon lineárisan, illetve koncentrikusan bővül felzárkóztatás és tehetséggondozás segítségével.
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Előtérbe helyezzük a tanulási-tanítási folyamat stratégia tervezését és megvalósítását.
A fejlesztéshez adekvát módszertan alkalmazunk:
-

tanórán: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni fejlesztés,

-

tanórán kívül: kiscsoportos, egyéni fejlesztés.

-

Szoros kapcsolat kialakítása a helyi óvodával, szakvélemények megismerése.

-

A tanuló családjának, otthoni környezetének a megismerése. Állandó kapcsolattarás a tanuló

családjával. Családlátogatás. Fogadóóra.
-

Szükség esetén Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye illetve az

EGYMI segítségét kérjük.
-

Törekszünk arra, hogy a gyermeket sikerélményhez juttassuk. Tanórán képességeit nem

meghaladó feladatok végzésével, vagy szakköri, zenei, sportfoglalkozásokon való részvétellel.
-

Tanórán differenciált feladatok adásával bírjuk munkára.

-

Tanulásában korrepetálással, felzárkóztató foglalkozással segítjük.

-

Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanuló és az osztályban tanító nevelők kapcsolatát. (team

megbeszélések)
-

Meg kell adni azt a törvényi lehetőséget az iskolában, mely szerint az alapismeretek bővítésére

szülői kérésre a tanuló osztályt ismételjen.
Lehetőség szerint létszámtól függően nívócsoportos oktatást alkalmazunk:
-

Egyéni foglalkozás megszervezése.

-

Továbbtanulás irányítása, segítése.

2.6.4. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A tanulók nagyon különböző szociális háttérrel érkeznek az iskolába. Az iskola célja az esélyegyenlőség
biztosítása. A nem megfelelő szociális háttér gyakran eredményez beilleszkedési nehézséget, magatartászavart,
tanulási kudarcot. A köznevelési törvény minden pedagógus számára munkaköri feladatként jelöli meg a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását is. Iskolánkban is működik e feladatok összefogására, segítésére
ifjúságvédelmi felelős, aki az alábbi feladatokat látja el a tanítók, tanárok munkájának kiegészítésére:
A veszélyeztetett tanulókról nyilvántartást vezet, figyelemmel kíséri őket a tanév során.
-

Az iskola aulájában közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények nevét, címét,

elérhetőségeit.
-

Segítséget nyújt a szülőknek a segélyezésekkel kapcsolatos ügyekben.
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-

A diákok, szülők, pedagógusok jelzései alapján családlátogatást szervez, segít a

veszélyeztetettség elhárításában, megszüntetésében.
-

Részt vesz esetmegbeszéléseken.

-

Rendkívüli eseményekről jelzést ad a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak

-

Tájékoztatja a pedagógusokat, szülőket a problémák esetleges megoldási módjairól.

-

Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi haladását, esetleges tanulószobai

munkáját, vagy korrepetálásokat kezdeményez részükre. Tájékoztatja a vezetőséget és a szülőket e
foglalkozások eredményességéről.
További feladatai:
-

Figyelemmel kíséri

-

a tanköteles tanulók eleget tesznek e tankötelezettségüknek,

-

az igazolatlan hiányzásokat, lépéseket kezdeményez az igazgató és a gyámhatóság felé,

-

a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók megfelelő
ellátást, segítségnyújtás és foglalkoztatást kapjanak.

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységekkel próbáljuk enyhíteni:
-

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

nívócsoportos oktatás, létszámtól függően;

-

a felzárkóztató órák;

-

tanulószobai foglalkozások
egész napos nevelés-oktatás,
a felzárkóztató foglalkozások;
a nevelők és tanulók segítő szándékú, személyes kapcsolatai;

-

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;

-

a családtámogatások;

-

a pályaválasztás és a továbbtanulás irányítása, segítése;

-

az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének koordinálása;

-

szoros kapcsolat a szakszolgálatokkal

-

szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Család -és Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében,
hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek
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2.6.5. A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek
Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a
feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,
A kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulók képzése, önképzésének segítése is a pedagógus feladata.
2.6.6. A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek – Prizma program
Folyamatosan változó időkben élünk, változnak a feladatok és azok tartalmai is. Éppen ezért nagy feladatot ró
a pedagógusokra, hogy az elvárásokkal kapcsolatban eleget tegyenek.
Felmerül a kérdés, hogy kit tekinthetünk tehetséges gyereknek? Hogyan azonosítjuk és választjuk ki a
tehetséges gyermekeket? Miként gondozzuk és fejlesszük őket? Ahogy Dr. Czeizel Endre mondja „Emberi
érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül
megcsillanjon a drágakő időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása.”1
A tehetség fogalmával kapcsolatos teóriák közül a ma leginkább elfogadott a Renzulli-féle modell, mely
szerint négy olyan alkotóelem van, amely befolyásolja a tehetséget. Ezek az „átlag feletti általános képességek,
átlagot meghaladó speciális képességek2, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség.”3 Ezek alapján
tehetségesnek tekinthetők azok a gyerekek, akik kiváló adottságaikat alapul véve magas teljesítményre képesek
az élet bármely területén.
Tehetségpont – Tehetség Tanács
Iskolánk 2013 óta Tehetségpontként4 is működik, (2013-tól Regisztrált Tehetségpont, 1018-tól Akkreditált
Tehetségpont) mely jelentősége a kiemelt tehetségek folyamatos nyomon követése és ennek tanévenkénti
dokumentálása az előbbiekben felsorolt tehetségterületeken.

https://www.citatum.hu/szerzo/Czeizel_Endre 2018. 07. 07. (a letöltés dátuma)
Az állag feletti általános képességek közé sorolhatjuk a magasabb szintű elvont gondolkodás, memória, problémamegoldás. Az
átlagot meghaladó speciális képességek közé tartozhat többek között a nyelvi, zenei, matematikai, logikai, vizuális, interperszonális
képességek.
3
Balogh László: Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhoz. (A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2007. január 5-6-i
tanácskozásához). http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi- tehetseg 2018. 07. 03. (a letöltés dátuma)
1
2

4 „Tevékenységeink hatóköre az intézmény. Célunk a tanulók, a pedagógusok és a szülők bevonása a közös tevékenységekbe.
Fontos a község és a térség iskoláival, intézményeivel, tehetségeivel való kapcsolattartás… Integrált oktatásban törekszünk az
egyéni képzés biztosítására, differenciálás segítségével a tehetséggondozásra illetve felzárkóztatásra.” (Részlet Tehetségpontunk
regisztációs programjából. Forrás: http://klain.nagyvenyim.hu/nevadonk/tehetsegpont/ (a letöltés dátuma: 2018. 07. 03.)
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Az akkreditációt követően ebben a 2017/2018. tanévben iskolai Tehetség Tanácsot hoztunk létre azokkal a
kollégákkal, akik felelősként vállalták a tehetségterületükhöz tartozó gyerekek gondozását. Így szervezetünk
hat taggal jött létre. Szervezeti felépítését tekintve a Tanács élén a vezető áll, aki összehangolja és ellenőrzi a
tehetséggondozás megvalósulását és annak dokumentációját; a tagok a tehetségterületek (ének-zene, dráma,
sport, polgári védelem és idegen nyelv) koordinátorai, akik végzik az iskolában folyó tehetséggondozást és
annak dokumentációját. Tanácsunk megállapodott abban, hogy minden hónapban összeül és megbeszéli a
tapasztalatait, nehézségeit, beszámol a területén történt fejlesztő munkáról, elért eredményekről, versenyekről.
Megbeszéléseinkről jegyzőkönyvet készítünk, hogy a későbbiekben is hivatkozni lehessen az ott
elhangzottakra.
Tehetséggondozó munkánk célja
Tehetség Tanácsunk alakuló ülésén kitűztük azokat a célokat, amelyek megvalósításán dolgozni fogunk.
Megfogalmaztuk, hogy kiemelt célunk, a tehetség minél korábbi felismerése, a képességek
kibontakoztatásának gazdagítása, az egyéniség kiteljesedésének segítése. E területen is célunk, az esélyadás
azok számára is, akik mögött nem áll segítő, támogató családi háttér. Lehetőségeinkhez mérten iskolánk falain
belül biztosítunk alkalmat tehetségük kibontakoztatására, vagy megfelelő helyre irányítjuk őket. Az utóbbi
esetben is figyelemmel kísérjük, segítjük fejlődésüket.
A munkánkban nagy segítségünkre van a településünkön működő Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
tehetségsegítő műhelyeinek munkája és dokumentációja, ugyanis az innen érkező gyerekek tehetségét már
azonosították, fejlesztették, a célok kidolgozásában alapul tud szolgálni.5 Alsó tagozaton arra törekszünk, hogy
alapozó fejlesztést végezzünk, felső tagozaton pedig már konkrét és speciális tehetségfejlesztést látunk el.
Ebben az életkorban egyrészt változatos tevékenységekkel igyekszünk a tehetségeket felderíteni, másrészt
tovább fejleszteni.
Az általunk azonosított gyerekek nagy részéről elmondhatók, hogy az iskolánkban érkező elsős gyermek
iskolaérettségén felül az érdeklődés egy-egy területen magasabb szinten jelentkezik; esetleg valamilyen
tudományban kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Feladataink
Feladataink közt meghatároztuk, hogy jó képességű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az
angol és német nyelvet emeltszinten tanulhassák. Fontosnak tartjuk, hogy pozitív környezetben, megfelelő
anyag- és eszköz ellátottsággal lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesszük képességeiket. Felső tagozatban
a pályaorientáció segítése is megjelenik.

„A zenei, matematikai, mozgásos tehetség már óvodás korban megmutatkozik”. Prof. Dr. Csépe Valéria gondolata, melyet 2018.
április 25-én, Dunaújvárosban a Tehetségkonferencián elhangzott előadásában hallottam.
5
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Tanulóink számára folyamatosan lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy különböző tantárgyi és tantárgytól
független versenyeken, vetélkedőkön tudásukat összemérhessék iskolánk, és más iskolák tanulóival is.
Lehetőségeket kell teremtenünk arra is, hogy tanulóink életében többször szerepet kapjon a zene
(hangversenyek,

koncertek,

keretében),

színházlátogatások,

kiállítások

megtekintése.

Ugyanakkor

szükségesnek tartjuk, hogy teret kapjanak saját alkotásaik, kiemelkedő képességeik bemutatásához is: iskolai
ünnepélyeken, iskolai kiállításokon, pályázatokon való részvétellel.
Megállapodtunk abban, hogy tehetséges tanulóinkat folyamatosan tájékoztatjuk az iskolán kívüli
tehetségfejlesztő programokról, lehetőséget biztosítva arra, hogy képességeiket, tehetségüket megmutathassák,
ezáltal sikerélményhez juthassanak.
Iskolámban sarkalatos pontnak tartjuk a szülőkkel való együttnevelést, együttműködést, így a tehetséges
gyerekeink fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. Partnerkapcsolatunkat az óvodával, a helyi
szervezetekkel ápoljuk.
Komplex tehetséggondozó program
Tehetség Tanácsunk szoros kapcsolatot ápol a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal, vezetőként látogatom
rendezvényeiket, programjaikat és előadásaikat. Legutóbbi rendezvényük után iskolámban beszámoltam a
konferencián elhangzottakról, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szükséges lenne számunkra egy
komplex tehetséggondozó program megtervezése, megszervezése és beindítása.
Első lépésként helyzetfeltáró kérdőívet töltöttük ki, amely megerősített bennünket a program
kidolgozásának szükségességéről. Így született meg PRIZMA nevű programunk. Címválasztásunkat indokolja,
hogy minden gyermek fény, tiszta és fehér. Ha prizma által a fényt felbontjuk, a szivárvány minden színe
megjelenik, ezzel is jelezve a gyermekek sokszínű tehetségét.
A program háttere, személyi és anyagi feltételei
A program hátterét iskolánk partnereivel kötött kapcsolatra alapozzuk. A községen működő Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda által működtetett tehetségműhelyek fejlesztő tevékenysége, a személyiség
gazdagításában

elért

eredményeik,

tapasztalataik

nagy

mértékben

meghatározzák

programunk

tehetséggondozó munkáját. Nagy szerepet szánunk annak is, hogy 2013-tól regisztrált, 2018-tól akkreditált
tehetségpont vagyunk (ebben szerzett tapasztalatainkra is alapozunk). Alapozunk pedagógusaink szakmai
tapasztalataira, motiváltságára és elhivatottságára, valamint a szülők támogatására, együttműködésére,
partnerségére a tehetséggondozás terén.
Programunk alapját az iskolában működő Tehetség Tanács vezetője és tagjai koordinálják. A
tehetségfejlesztő munkát az iskola pedagógusai végzik önkéntes munkában. Az 1. osztályban felmenő
rendszerben indított programban részt vevő két pedagógus végzi a tehetségfejlesztő tevékenységet, számukra
erre a tevékenységre a heti órarendben tanórát biztosítunk.
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A tehetséggondozás

vezetőjeként eddig is részt vettem

tehetséggondozással kapcsolatos

továbbképzésen, konferencián, ezt a program beindítása után is folytatni fogom más kollégám bevonásával
együtt.
Az adódó pályázati lehetőségek tervező- és szervezőmunkába a Tehetség Tanács tagjai együtt, közösen,
munkamegosztásban dolgozunk, mindezt szabadidőnkben tesszük. Számítunk ebben a kollégák, és a szülők
együttműködésére, segítségére, anyagi támogatására.
a. A program bemutatása
A tehetséggondozó programunkba való beválogatás alapját a település óvodájából érkezett gyerekek
tekintetében az óvoda tehetséggondozó műhelyeinek tapasztalatai szolgálnak alapul, valamint a Renzullimodell nyújt segítséget (átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitás,
feladat iránti elkötelezettség). Ezen felül fontosnak tartjuk, hogy a beválogatott szülő engedélyét,
hozzájárulását kérjük a tehetségfejlesztő csoportba való bekerüléshez.
A

programok

konkrét

feladatainak

gyakorlatainak

megtervezése,

megszervezése

és

dokumentációjának elkészítése a fejlesztést végző pedagógus feladata. Ha tanév közben kiderül, hogy
változtatni kell, azt a pedagógus megteheti.
Lehetőség van arra is, hogy a tehetséggondozó csoportokból azok a tanulók kikerüljenek, akik esetleg
egyéb elfoglaltságaik miatt nem bírják, de azt az utat is járhatónak tartjuk, hogy azok bekerüljenek, akik eddig
nem vettek részt a programban.
Lényeges a szülőkkel való kapcsolat ápolása és az együttműködés, így a szülői értekezletek, fogadó
órák és egyéb szülői rendezvényeken beszámolunk tevékenységünkről, ahol a felmerülő kérdésekre választ is
adunk. Fontosnak tartjuk a rendszeres és kiegyensúlyozott kommunikáció.
b. A program célcsoportja
A program célcsoportja azok az 1. osztályos tanulók (első évben), akit az óvodai tehetséggondozó munka
alapján a programba beválogattunk. Később felmenő rendszerben kerül be a többi alsó tagozatos évfolyam
tehetség csoportja, amelyből felső tagozatra a tehetségterületeknek megfelelően szelektálódnak.
Játékos személyiségfejlesztő programok: logikai és matematikai játékok
Játékos személyiségfejlesztésünk egyik kiemelt területe a logikai, matematikai gondolkodás fejlesztése
játékos formában, melyhez segítségül hívjuk a kor infokommunikációs eszközeit is (tabletek, interaktív tábla).
Távlati célunk, hogy a gyermek örömét lelje a logikai feladatok megoldásában, melyet megfelelő
módon tud bemutatni társainak, képes legyen megindokolni gondolatmenetét, érvelni megoldása mellett.
Természetesen mindezt az életkori sajátosságait figyelembe véve tesszük. Mindebben preferáljuk a
csoportmunkát.
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A tanév feladatainak megtervezésénél szem előtt tartjuk azokat a táblajátékokat és társas játékokat
(sakk, malom, Ki nevet a végén?, Activity? ország-város, kártyajátékok, Lego stb.), amelyeket a csoport tagjai
már ismernek. Ezeket elkészítik6 nagyban (kézműves tevékenységekkel egybekötve), megbeszélik a
szabályokat a fokozatosság elvét betartva, majd közösen játsszák, végül asztali játék formájában páros vagy
kiscsoportos formában gyakorolják. Ebben fejlődik kézügyességük, szabálytudatuk, memóriájuk,
tervezőképességük.
Tervezzük a szorobán adta lehetőségek kihasználását is, melyet későbbiekben a matematika tantárgy
tanításánál is tudunk alkalmazni.
A csoport munkáját a tanító az év kezdését megelőzően megtervezi (a fejlesztési célokat szem előtt
tartva), tanmenetben rögzíti. Tervezőmunkáját, dokumentációját és foglalkozásait látogatjuk és ellenőrizzük.
A fejlesztés hatékonyságát házi versenyekkel, más intézményekben tartott versenyek eredményeivel,
valamint a tanítók félévi, illetve év végi értékelésének összehasonlításával mérhetjük.
Ének-zene-tánc programok
A program célja, hogy heti rendszerességgel, órarendbe beépített órán a kiválasztott csoport tagjai énekes,
zenei, mozgásos és drámajátékos feladatok, gyakorlatok segítségével valósítsa meg a tehetségfejlesztést.
Ritmus-, memória-, beszédfejlesztő-, mozgáskoordinációt fejlesztő-, asszociációs- és dramatikus játékokkal
segítjük elő a képességek fejlesztését, melyhez egyik szakirodalomként egy játékgyűjtemény használatát
irányozzuk elő.
A tehetséggondozó foglalkozások megtervezésénél és megszervezésénél a lépésről lépésre való
haladást vesszük alapul és az ismeretanyagot az érzékszervi fejlesztés után a mozgáskoordináció
fejlesztésével folytatjuk.
A részletes terv kidolgozása a tehetségcsoport vezetőjére bízzuk, és az előző programban leírtakat
vesszük alapul.
Tanév végén a csoportnak az iskolánkban hagyománnyá vált Suligála rendezvénye, a családinap ad
lehetőséget a bemutatkozásra.
Hatásvizsgálatok és nyomon követés
Fontos célként tűzzük ki tehetséggondozó programunkban a hatásvizsgálatok elvégzését és végzett tanulóink
pályafutásának nyomon követését. Tisztában vagyunk azzal, hogy mivel programunk 1. osztálytól 4. osztályig
felmenő rendszerben valósul meg, majd csatlakozik bele Tehetségpontunk által kiemelt ének-zene, dráma,

Iskolánk ÖKO iskola címmel rendelkezik, így megvalósítható, hogy a játékok elkészítése megjelenjen ebben a programban is, ezzel
biztosítva a komplexitást.
6
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sport, polgári védelem és idegen nyelv tehetségterületekbe, hogy nyomon követést az első csoportunk
kimenetele után tudunk végezni évek múlva.
Hatásvizsgálatot viszont már az első osztály után fogunk tudni végezni, így módunkban áll az esetleges
hibákat kiküszöbölni, változást eszközölni rajta.
Tervezzük mérni a programok személyiségfejlesztő hatásait, melyhez felhasználhatjuk a gondozásba
bevont tanulók tanulmányi eredményeit, az azokban történt változást; valamint a versenyeken elért eredményt.
2.6.7. Intézményi SWOT-analízis a tehetséggondozás szempontjából (erősségek, gyenge pontok,
lehetőségek, veszélyek):
Erősségek

Gyenge pontok

2013-tól regisztrált, 2018-tól akkreditált

Tantestület folyamatos változása

Tehetségpont vagyunk

Több diplomaszerzés előtt álló kolléga

Tehetségpontunk 6 tehetségterülettel

Arányaiban kevés bevont tanuló

működik

Tanulói motiváltság

Tehetségterületenként 4-8 tanuló vesz részt
a fejlesztésben
PRIZMA – Komplex Tehetséggondozó

Kevés forrás, eszköz
Nyomon követés

Program iskolánkban
Tehetség Tanács működése
Tehetség-koordinátor:

továbbképzéseken,

konferenciákon való részvétele
Tantestületi továbbképzés
Versenyeredmények
Lehetőségek

Veszélyek

Akkreditáció megújítása

Változó

Új tehetségterületek bevonása

tehetséggondozás terén

Fejlesztésbe

bevont

tanulók

számának

növelése

tantestület

elhivatottsága

a

Kevés tapasztalat
Pedagógusi motiváltság csökkenése

PRIZMA

Program

biztosítja

a

felmenő

rendszere Tanulói motiváltság további csökkenése

tehetséggondozásba

bevont

Versenyeztetés a forráshiány miatt

tanulók számának növekedését
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Tudatosság növekedése

2.6.8. Tehetséggondozás kapcsolati hálója

2.6.9. Tanórákhoz kapcsolódó tehetséggondozás

Iskolánkban a feltételek nem teszik lehetővé tagozat indítását. A kiemelkedő képességekkel rendelkező
tanulóinknak azonban a következő lehetőséget adjuk még a tehetségük kibontakoztatására.
Informatika
A számítógépek kezelésének megismerése a mai korban elengedhetetlen, ennek tanórai illetve tanórán kívüli
lehetőségét biztosítani kell, lehetőleg minél fiatalabb korosztálytól. Ezért iskolánk az új kerettanterv
bevezetésével felmenő rendszerben, az egész napos oktatás keretein belül továbbra is biztosítja „Játékos
informatikai oktatás” programját az alsó-tagozaton, a szabadidős foglalkozások terhére. A felső tagozaton heti
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1 órában kötelező tantárgyként oktatjuk, tehetséges tanulóink délután, az egyéb foglalkozások terhére
szervezett informatikai szakkörökön bővíthetik tudásukat ezen a területe.
Idegennyelv-oktatás
Európai elvárásokhoz közelítve egyre fontosabbá válik egy világnyelv ismerete. A nyelvoktatásban a
differenciált

oktatást

kell

előtérbe

helyezni,

lehetőleg

nívócsoportok

kialakításával.

Magas

osztálylétszámokban csoportbontást alkalmazunk.
Tanulóink első osztálytól idegen nyelvoktatásban részesülnek. A szülők első osztályos beiratkozásnál
megjelölhetik, hogy gyermekük angol vagy német nyelvi képzésben szeretne részt venni. Amennyiben a
beiratkozók létszáma eléri a 30 főt, és a választott nyelvek aránya a 40-60% között mozog, két nyelvi csoportot
indítunk. Amennyiben a beiratkozók létszáma nem éri el a 30 főt, vagy a választás aránya kicsúszik a 40-60%
közötti keretből, csak egy nyelvi csoport indul, a többségi választás alapján.
Első és második évfolyamon heti 1 órában játékos nyelvi ráhangolódást biztosítunk az egész napos oktatás
szabadidős foglalkozásának terhére.
A második idegen nyelv oktatása szakköri keretek között a 6. évfolyamtól kezdődhet. Feltétele a tanuló szülő
által aláírt kérelme és a felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv tantárgyból
minimum jó osztályzat az előző év végi bizonyítványban.
Sport
Az iskola stratégiai célja a testnevelés és a sport szerepének fokozása, tanulóink testi, lelki és morális
egészégének fejlesztése. Az a feladatunk, hogy egészséges, rendszeres mozgást igénylő, életvidám fiatalokat
neveljünk, akik képesek lesznek a későbbi életünk során a velük szemben támasztott követelményeknek
megfelelni.
Az iskolának kiemelt, mással nem pótolható szerepe van az ifjúság testi-szellemi nevelésben, ezért
folyamatosan arra törekszünk, hogy tanulóinknak minél több lehetőséget biztosítsunk a mozgásra, sportolásra.
A mindennapos testnevelés bevezetése, és a szakköri órák számának növelése is ezt a célt szolgálja.
A heti öt testnevelés óra terhére az igények és a lehetőség összhangjaként alternatív sporttevékenységeket is
megszervezünk.
Magyar nyelv és irodalom, matematika
A két felvételi tantárgyat kiemelten kezeljük. 7-8. osztályban magas osztálylétszám esetén csoportbontást
alkalmazunk. Igény szerint felvételi előkészítőt, felzárkóztatást és tehetséggondozó szakkört szervezünk.

Énekkar, furulya, néptánc, drámajáték, képzőművészet, sport, polgárvédelem
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Minden tanulónknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ingyenesen részt vegyen az iskola által szervezett
művészeti és sport tevékenységeken. Igény és lehetőség szerint bővítjük foglalkozásaink színességét.
Minden tantárgyra alkalmazott elképzelések:
-

Előtérbe helyezzük a tanulási-tanítási folyamat stratégia tervezését és megvalósítását.

-

A fejlesztéshez adekvát módszertan alkalmazunk.

-

tanórán: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni fejlesztés,

-

tanórán kívül: kiscsoportos, egyéni fejlesztés.

-

Új tanulásszervezési formák bevezetésére törekszünk: pl. témahét, projekthét, projektnap

-

Az

érdeklődésnek,

képességeknek

megfelelő

továbbtanulás

előkészítése

elsőrendű

kötelességünk.
-

A tanuló az érdeklődési körének megfelelő délutáni foglalkozást választhatja.

-

A legtehetségesebbekkel egyénileg foglalkozunk, indítjuk őket a tanulmányi és egyéb
versenyeken.

-

A meghirdetett országos versenyeket rendszeresen közöljük tanulóinkkal, az indulókat segítjük.

-

Tanárok, tanítók rendszeres könyvajánlásokkal hívják fel a tanulók figyelmét a szakterületük
mélyebb megismerésére.

-

Palágyi

József

Művelődési

Ház

és

Könyvtár

látogatása

(kutatómunka,

pályázat,

feladatmegoldáshoz) rendszeres és hasznos, ezért kiemelten támogatjuk.
-

A kulcskompetenciák komplex fejlesztését jól szolgálja a hagyománnyá vált tankerületi
mesemondó- és történelemverseny megrendezése.

-

A differenciált feladatokat tanórákon rendszeresen alkalmazzuk.

-

Lehetőséget adunk " kiselőadás " tartására, mely a tanulót önálló kutatómunkára serkenti.

2.7.A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

2.7.1.A pedagógusok helyi feladatai

A pedagógusok alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése-oktatása. Iskolánk pedagógusai gondoskodnak a
gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakozásáról, figyelembe véve a tanulók egyéni
képességeit, adottságait, a fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.
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Iskolánk minden dolgozója felismeri és reagál a sokrétűségre, alkalmazkodik a gyermekek különböző tanulási
stílusához és üteméhez és biztosítja a nevelési lehetőségek egyenlőségét a megfelelő tantervek, valamint a
feltételek felhasználása révén. Véleményünk szerint a befogadás tulajdonképpen attitűdöt jelent, és nemcsak
azt, hogy adott gyermeket, diákot a többségi intézményekbe felveszünk, hanem boldogulása érdekében mindent
meg is teszünk.
Előmozdítjuk a gyermekek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés szabályainak betartását. Egymás
szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre,
környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveljük a gyermekeket.
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő
problémák feltárása, megelőzése. Az iskola minden dolgozója közreműködik ezen feladatok ellátásában, a
tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítését a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat
összefogó igazgatóhelyettes végzi. Az ő feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelmi
munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különös tekintettel:
a veszélyeztetett és hátrányos tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével, nyilvántartásba

-

vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre
javaslattétel, egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal,
-

családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,

-

a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez
problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,

-

a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot,

-

segíti a Család és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét,

-

a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi,

-

tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,

-

az osztályfőnök jelzése alapján értesíti a szülőket a hiányzásokról, a Járási Kormányhivatal Hatósági
Osztályát és a Gyámhivatalt pedig az igazolatlan hiányzásokról.
a tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a

-

területileg illetékes Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményével, a Család
és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatallal, gyermekorvossal,
iskolaorvossal, védőnőkkel.
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem
céljainak megvalósítását:
-

a felzárkóztató foglalkozások,

-

a tehetséggondozó foglalkozások,
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-

az indulási hátrányok csökkentése,

-

a differenciált oktatás és képességfejlesztés,

-

a pályaválasztás segítése,

-

a személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek),

-

egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,

-

a családi életre történő nevelés,

-

egész napos oktatás-nevelés, iskolaotthon, napközis foglalkozások, tanulószoba,

-

az iskolai étkezési lehetőségek,

-

az egészségügyi szűrővizsgálatok

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei
programok),

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (természetbeni támogatás),

-

a szülőkkel való együttműködés (szülői értekezlet, fogadóóra, közös iskolai kirándulások),

-

tájékoztatás a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

A pedagógusok intézményi feladatait a Ntk.62.§-a szerint a következőkben határozzuk meg:
Alapvető feladatuk a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, a kerettanterv és a helyi tantervben előírt
törzsanyag átadása.
Kiemelt figyelmet fordítanak az SNI, a BTM, a HH és a HHH tanulókra, oktatásukat, ellenőrzésüket,
értékelésüket szakvéleményük és az igazgatói határozat alapján látják el.
Tisztelik a gyermek személyiségét, figyelembe veszik egyéni képességeit, adottságait.
Segítik a lemaradókat, külön figyelmet szentelnek a tehetséges tanulóknak.

Tanórai és tanórán kívüli oktatómunkájukban tárgyilagos, sokoldalú ismereteket nyújtanak amiket, változatos
módszerekkel adnak át.
Az osztályok, tanulócsoportok munkáját a helyi tantervre épülő tanmenet alapján elkészített szakszerű
óravázlatok alapján tervezik meg és ennek alapján irányítják a tanulók tevékenységét.
A jogszabályban előírtak szerint határidőre megszerzik a kötelező minősítéseket, hétévenkénti továbbképzési
kötelezettségüket a törvényi előírásnak megfelelően teljesítik.
Fontosnak tartják az iskolaközösség kialakítását és folyamatos fejlesztését. Konstruktív ötleteikkel
előmozdítják az iskola pedagógiai céljainak megvalósulását. Önként és örömmel vállalnak részt az iskola, a
nevelőtestület, a munkaközösség feladataiból. A nevelő – oktató munkával kapcsolatos értekezleteken
részvételük aktív.

57

A szülői értekezleten, fogadó órákon és az ellenőrző könyv útján tájékoztatják a szülőket. A szülőkkel való
kapcsolattartás lényege a korrektség és a segítőkészség. A pedagógusok feladata, hogy rendszeresen
tájékoztassák a szülőket a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt
problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. Amennyiben a szülő
oldaláról nem megfelelő az érdeklődés, az osztályfőnök minden lehetséges erőfeszítést megtesz.
Szaktárgyától függetlenül kiemelten kezeljük a helyes magyar beszédre és írásra nevelést.
Pedagógusaink példamutató magatartással járnak elől, betartják a pedagógus etika és szolgálati titoktartás
követelményeit.

2.7.2. Az osztályfőnök feladatai

Az osztályfőnököt az iskola főhivatású pedagógus munkaviszonyban álló – lehetőleg az adott osztályt több
órában is tanító – pedagógusai közül az igazgató bízza meg.
Az osztályfőnöki megbízás - ha szervezési okok nem akadályozzák - az alsó illetve felső tagozat teljes tartama
alatt felmenő rendszerben történik.
Legfontosabb feladata, hogy alaposan megismerje az osztályba tartozó tanulók személyiségét. Koordinálja és
segítse az osztályban tanító pedagógusok oktató – nevelő munkáját, az észrevételeket, tapasztalatokat
megbeszéljék egymással.
Félévenként minden osztályban szülői értekezletet tartunk, amelyen az osztályközösség éves munkatervét
határozzuk meg. A tanulók egyéni haladásának megbeszélése az előre meghirdetett fogadóórán történik, de
igény esetén nyitottak vagyunk egy előre egyeztetett időpontban történő megbeszélésre. Az osztályfőnök
indokolt esetben családlátogatást végez, az osztályban tanító nevelők tájékoztatási kötelezettségének
teljesítését a munkatervben meghatározott időpontokban ellenőrzi. Értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról
és tanulmányi munkájáról.
Támogatja a tanórán kívüli nevelési programok szervezését, tanulóinak részvételét.
Az osztály tanulóinak magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban nevelő – oktató munkát végző
pedagógusok javaslata alapján dönt az osztályfőnök.
Az osztályfőnök tanulóinak törzslapjait, bizonyítványait, az osztálynaplót rendben tartja és pontosan vezeti.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
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Az osztályfőnökök, pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:
Közreműködnek a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Biztosítják a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását.
A pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul leromlik. Fel
kell figyelnie a családban jelentkező gondokra.
Jeleznie kell a gyermekvédelmi felelős felé, amennyiben saját hatáskörében nem tud a problémán segíteni.
Fontos feladat a családlátogatás, a szülőkkel folytatott párbeszéd a problémákról, azok közös megoldása.
Figyelemmel kíséri, számon tartja és jelzi a gyermekvédelmi felelősnek a tanulók 160 órát, 250 órát elérő
hiányzásait.
Az igazolatlan hiányzásokat minden esetben jelzi a gyermekvédelmi feladatokat koordináló pedagógusnak.

2.8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje

2.8.1. A diákönkormányzat tevékenységrendszere
Az iskolában a tanulók érdekeinek védelmére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola
igazgatója által megbízott nevelő segíti. A DÖK – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját
működéséről, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolában dolgozó valamennyi pedagógus feladata a
diákönkormányzat munkájának segítése.
A tanulói jogok gyakorlásának formái:
• a diákfórum;
• a küldöttgyűlés;
• és a vezetőségi ülés.
Az iskolában évente egy alkalommal diákfórumot szerveznek, ahol a tanulók véleményeiket, kéréseiket
mondhatják el, s azokra az iskola vezetése és az érintettek választ is adnak. A diákönkormányzat vezetője
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évente két alkalommal (szeptember, június) küldöttgyűlést hív össze, aktuálisan vagy rendkívüli esetben
vezetőségi ülést tart.
Minden felsős tanulótól elvárt, hogy részt vegyen az osztály diák-önkormányzati munkájában, ahol az általuk
meghatározott módon választják meg az őket képviselő diák-önkormányzati vezetőket. A diákönkormányzat
vezetősége a saját SZMSZ-ükben meghatározott módon ülésezik, ahol a tanulókat érintő egyéni, csoportos
felvetéseket, ötleteket, problémákat továbbítják, megbeszélik. Az itt született döntéseket, minden vezetőségi
tag a következő osztályfőnöki órán az osztály közösségével ismerteti. A diákönkormányzat működését segítő
pedagógus a vezetőség által elfogadott ügyeket továbbítja az iskola vezetőségének. Az iskola vezetősége a
legközelebbi tantestületi megbeszélésen tárgyalja a diákok felvetését, és döntést hoz, melyet az osztályfőnökök
és a diákönkormányzatot segítő pedagógus továbbít a tanulók felé.

2.8.2. A diákok saját jogai, véleményei
A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak minden olyan
kérdésről, ami az iskolai nevelő-oktató munkában őket érinti. Kérdéseket tehetnek fel személyüket,
tanulmányaikat érintő kérdésekben az őket tanító pedagógusoknak, az iskola vezetőjének, amire a
megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapnak. A tanulók az őket érintő kérdésekben először
mindig ahhoz a személyhez fordulnak kérdéssel, kéréssel, ahol a probléma megtörtént és leggyorsabban
orvosolható. A tanulónak célszerű minden ötletét, felvetését, gondját, problémáját megosztani osztályfőnökével
abban az esetben is, ha az első fokon megoldást nyert. Az osztályfőnök az osztályába járó tanulók
problémájának megoldásában a legfontosabb személy. A munkaközösség ülésein, a team- megbeszéléseken a
pedagógusok közös megoldásokat keresnek az osztályfőnök által felvetett esetekre. Amennyiben az
osztályfőnök úgy ítéli meg. hogy a tanuló kérése, kérdése, felvetése, problémája magasabb szintű intézkedést
igényel, továbbítja az iskolavezetés felé.
Biztosítjuk a tanulóknak, hogy az őket érintő iskolai információhoz hozzájussanak. Ennek formája a honlap,
melyen az éves programtervezet mellett havi programokat megtekinthetik. Az aktuális események előtt
tájékoztatást küldünk az üzenő füzetben. Az osztályfőnökök és szaktanárok folyamatos szóbeli tájékoztatást is
adnak a tanulóknak a legközelebbi programokról.
A felsős tanulók évente egyszer iskolagyűlésen vesznek részt, melynek szervezésében segítséget kapnak a
diákönkormányzatot segítő nevelőtől. Ezen a diákok bármilyen kérdést felvethetnek az iskolai élettel
kapcsolatban, javaslatot tehetnek az őket érintő programokkal kapcsolatban. A válaszokat lehetőség szerint a
helyszínen, de legkésőbb 15 napon belül megkapják az érintett tanulók, csoportok.
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Kezdeményezhetnek diákszerveződéseket (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.), melynek
létrehozásában és munkájában szívesen részt vennének. Ezen kezdeményezéseket az iskola személyi és tárgyi
lehetőségének függvényében támogatjuk.

2.9. A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködési formái

Az iskola közössége - diákok, pedagógusok, szülők együttese -, olyan szervezeti kultúrát alakít ki és fejleszt
folyamatosan, amely biztosítja az együttműködést és a kölcsönös tiszteletadást támogató nevelés
megvalósítását.
Célunk olyan nyitott iskola kialakítása, melyben a szülők „belelátnak” az iskola tevékenységrendszerébe,
véleményt nyilvánítanak, segítik az intézményfejlődést és önértékelését észrevételeikkel, állásfoglalásaikkal;
esetleg munkájukkal.
Ezáltal a tanuló megtanulja felismerni és önállóan követni az iskolai közösség életét meghatározó és a
társadalmi csoportok működését szabályozó normákat. Megtanulja felismerni szerepét és kibontakozási
lehetőségeit a csoportban. Életkorának megfelelően betartja a szabályokat, felismeri szükségességüket,
alkalmazza a tanult konfliktuskezelési stratégiákat, döntéseket hoz, felelősséget vállal. Megkeresi, betölti
helyét az osztályban, csoportban, iskolában; ötleteivel, tevékenységével előremozdítja az iskolai közösséget.
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén,

-

az iskola igazgatója az iskola honlapján,

-

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a
diákönkormányzat faliújságján keresztül,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

-

az osztályfőnökök az üzenő füzetek lapjain hazaküldött, havi programajánlón keresztül.

-

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve írásban) tájékoztatják.
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-

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján megfelelő stílusban közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, nevelőtestülettel.

Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése nélkül. Az iskola
és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak gyermekük neveléséhez. Az iskolában
folyó sikeres nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az információkra,
amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a problémákat. Ezért az iskola fórumokat szervez,
amelyeken jobban megismerik egymás munkáját, életét.
Teret kell biztosítani a szülőknek, különösen az iskolán belüli, az iskolán kívüli és az
Szabadidős tevékenységek szervezésében való közreműködésre, példát nyújtva ezzel a tanulók számára is. A
szülők bevonódásának ösztönzésével törekedni kell a szülők és az iskola lehetőség szerint szorosabb és
hatékonyabb együttműködésének kialakítására.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója
és az osztályfőnökök tájékoztatják:
o az iskola igazgatója a tantestület és a szülők igénye alapján az iskolai szintű szülői értekezleten,

o az iskola igazgatója meghívásra a szülői munkaközösség illetve az intézményi tanács ülésén,
o az iskola igazgatója az iskola honlapján,
o az osztályfőnökök az üzenő füzetek lapjain hazaküldött, havi programtervezeteken
o az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein keresztül.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek
optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet
Feladata:
-

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása

-

a szülők tájékoztatása

-

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,

-

az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, o

az éves munkatervről,

programokról,
-

a helyi tanterv követelményeiről,

-

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
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-

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,

-

az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,

-

a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola vezetősége
felé.

Fogadóóra
Célja a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló tanulmányi
előmenetelének, iskolai magatartásának megbeszélése, egyéni fejlesztésének segítése konkrét
tanácsokkal.

(Otthoni

tanulás,

szabadidő

helyes

eltöltése,

egészséges

életmódra

nevelés,

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő közvetlen betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba,
ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az
osztályközösség iskolai életéről. Minden tanévben az éves munkatervben meghatározott időpontokban
(általában ősszel és tavasszal) egy tanítási napon 8 – 10 óráig 2 tanítási órán lehet betekinteni iskolánk
életébe. Az őszi nyílt nap csak az alsó tagozaton tanulók szüleinek, a tavaszi nyílt nap pedig a félévi
szülői értekezleten történő igényfelmérés alapján kerül megszervezésre.
Írásbeli tájékoztató
Feladata, a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával, hiányzásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkatervben évenként határozzuk meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
vezetőségével, nevelőtestületével, a szülői közösséggel vagy az intézményi tanácsban.

2.10. Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata
A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
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2.10.1. A tanulmányok alatti vizsgák típusai
•

Osztályozóvizsgát a tanuló félévi és év végi osztályzatainak megállapítása érdekében a következő
esetekben köteles tenni:
-

ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól;

-

ha a tanuló saját kérelmére az osztályzata megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt
tesz osztályozó vizsgát;

-

ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírttól rövidebb idő alatt tegyen eleget; a jogszabályban meghatározott
időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;

-

egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó követelményeiről számolhat be a
tanuló;

Kivétel: ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított tanulmányi követelményeit egy
tanévben teljesíti.
•

Javítóvizsgát tehet a tanuló:
-

•

ha év végén maximum három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló:
-

tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez,

-

ha eltérő tantervű intézményből érkezett;

-

ha tanulmányait valamely tantárgyból nívócsoportban, vagy emelt szinten szeretné folytatni.

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során az intézmény vezetője mindig egyedileg
dönt a jelentkező tanuló ügyében.
• Pótló vizsgát tehet a tanuló,
-

ha neki fel nem róható okok miatt:

-

a vizsgáról elkésett;

-

a vizsgára nem ment el;

-

a már általa megkezdett vizsgáról engedéllyel távozott.

A vizsga megtartása, a vizsga konkrét későbbi időpontjának megtartása az igazgató mérlegelési jogkörébe
tartozik.
2.10.2. A vizsgák szabályozási rendje
A vizsga helyszíne: a tanulmányok alatti vizsgát a tanuló abban az iskolában teszi le, amelyikkel tanulói
jogviszonyban áll.
Vizsgabizottság:
• a tanulmányok alatti vizsgát három tagból álló bizottság előtt lehet tenni;
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• tagjai pedagógusok;
• az iskolában szervezett bizottság esetében a bizottság tagja lehet olyan pedagógus, aki a tanuló
teljesítményét korábban is értékelte;
• az igazgató legalább két olyan tagot jelöl ki, aki végzettsége, szakképzettsége alapján jogosult a
vizsgatantárgy tanítására (ha az iskola létszáma megengedi);
• a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a kormányhivatal kéri fel a feladatok ellátására.
2.10.3. Az írásbeli vizsga általános szabályai:
-

Az írásbeli vizsga megoldására rendelkezésre álló idő minden tantárgy esetében 60 perc;

-

Szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján az igazgató engedélyezheti:

-

az írásbeli vizsga meghosszabbítását további 30 perccel;

-

tanulmányai során igénybe vett segédeszközök használatát;

-

írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét;

-

egy napon egy tanuló három írásbeli vizsgát tehet;

-

a vizsgák között tartandó pihenőidő minimum tíz, maximum harminc perc lehet.

2.10.4. A szóbeli vizsga általános szabályai:
-

egy tanuló egy nap alatt maximum három tantárgyból tehet szóbeli vizsgát;

-

a felelet előtt 30 perc felkészülési időt kell biztosítani tantárgyanként;

-

szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján:

-

szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet, a megírt dolgozatát a tanuló vagy kérésére a vizsgáztató tanár is
felolvashatja;

-

a felkészülési idő megnövelhető további tíz perccel.

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgát, illetve írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, fontos, hogy javításkor előre
meghatározott pontszám alapján történjen az értékelés. Az egyes részpontszámokat és az egyes részekre
kapható maximális pontszámokat előre meg kell határozni. Az egyes vizsgarészekben elért pontszámok
összege alapján az osztályzat a következőképpen határozandó meg:
Teljesítmény - Érdemjegy
90 - 100% jeles (5)
76 - 89% jó (4)
51 - 75% közepes (3)
36- 50% elégséges (2)
0 - 35% elégtelen (1)
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Nem egész százalékos eredmények esetén a kerekítés általános szabályait kell figyelembe venni. A
tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozóvizsgára jelentkezés módját és határidejét, az
osztályozóvizsga követelményeit évfolyamonként és tantárgyanként az iskola házirendje tartalmazza.

2.11.1. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Az iskolában a tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van, amennyiben az osztályok létszáma
engedi és az iskolaváltás objektív okok miatt történik. Kivétel ez alól, ha a tanuló úgy kíván iskolát váltani,
hogy az iskolatípus-változtatással jár. A felvételére a megállapított eljárásrend szerint kerülhet sor. Ebben az
esetben az igazgató mérlegelési jogköre alapján a tanuló:
•

különbözeti vizsgát tehet;

•

évfolyamot ismételhet;

• türelmi időt kaphat.
Szubjektív okokból történő iskolaváltás osztálylétszámtól függetlenül az iskolaigazgató mérlegelési jogkörébe
tartozik.

2.11.1. A felvétel, átvétel elvei
A Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
a joga, mellyel élve gyereke adottságainak, képességeinek megfelelően, saját vallási, világnézeti
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát. A jelentkezés benyújtása
után az iskola igazgatója a hatályos jogszabályoknak megfelelő felvételi eljárásban a felvételről, átvételről a
tanulói jogviszony létesítésével hozza meg döntését. Az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, és a döntéssel szembeni jogorvoslati
eljárás lehetőségeiről. A végrehajtási szabályok alapján az igazgatónak értesítési, közlési kötelezettsége áll fenn
a szülővel, átvétel esetén az előző iskolával szemben is. Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásával
kapcsolatos ügyintézése, a határidő-számítás, a mulasztás, a kérelem elbírálása és a jogorvoslati kérelem
intézése során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos törvényi előírásokat alkalmazza.
Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei:
•

folyamatosság, rendszeresség, tervezhetőség, áttekinthetőség

•

korrektség,

•

igényesség,
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•

objektivitás és empátia egészséges aránya,

•

az egyéni bánámód méltánya

•

a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei
-

Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez

-

a tanuló tanára vezetésével, irányításával hozzájutott.

-

A számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további
ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése.

-

Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák javítására.

-

A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény
egységében kell értékelni.

-

Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges
minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban
kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).
A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő

-

fejlesztése az irányadó elv.
Diagnosztikus értékelés célja: helyzetfeltárás, az egyénre, csoportra szabott nevelési oktatási stratégia

-

kialakítása.
Formatív értékelés célja: a folyamat közbeni irányítás, segítés, korrekció – szöveges formában, mindig a

-

gyermek konkrét tennivalóját jelöljük ki.
Szummatív értékelés célja: összegzés, adott téma, tantárgy, időszak vagy tanév eredményességének

-

megállapítása.
-

A teljesítmények mind mennyiségi, mind minőségi értelmezését alkalmazzuk a követelményekhez mért
teljesítmény arányát a témazáró dolgozatok esetében %-ban fejezzük ki, és értelmezzük is.

-

A magatartás

és

szorgalom

értékelésénél komplexitásra

törekszünk

ezért

a

magatartásnál a viselkedéskultúrát, a társas kapcsolatokat és szokásrendhez való viszonyulást értékeljük. A
szorgalmat az iskolai szokásrendszer betartása kapcsán és az egyes tantárgyaknál is értékeljük.
-

A tanév elején ismertetjük a szülőkkel az iskola követelményeit.

-

Az értékelők kiosztása után lehetőséget biztosítunk a szülők számára a megbeszélésre.

-

A gyermekeknek is ismerniük kell, mit várunk el tőlük, ezért folyamatosan szóban tájékoztatjuk őket
erről.

-

67

3.5.3. Az ellenőrzés
Fajtái:
-

Szóbeli feleltetés,

-

Házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,

-

Írásbeli számonkérési formák:

-

Írásbeli felelet (egy anyagrészből),

-

Beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,

-

Röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),

-

Dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),

-

Témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes
témakört felölelő).

-

A tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő
mozgásforma előadása) ellenőrzése.

A számonkérések szervezésének és tervezésének elvei:
-

Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.

-

Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.

-

A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján.

-

A hivatalosan igazolt részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó

-

Fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük vagy a szülő kérésére
laptopot biztosítunk

-

Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.

-

Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az
információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre,
forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)

-

A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, javítani
kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója
mögött.

-

Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a tanulók
„szellemi termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti
meg azokat a pedagógus.

-

A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi füzetüket, jegyzetüket kérheti el, szedheti be
pedagógus. (Előzetes bejelentés nélkül a tanuló magánfeljegyzéseit, jegyzeteit nem szabad elvenni.)
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-

Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.

-

Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az
információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre,
forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)

3.5.4.2. A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata
A „házi feladat” céljai:
• Újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;
• Készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;
• Önálló kutatómunkát végezni valamely témában;
• Alkotómunkát végezni valamely témában.

Elvek:
• Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).
• A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak
naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot.
• Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez
a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan
része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes.)
• A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan)
ellenőrizni kell.
Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai
szerint:
-

Nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem
értéséből fakad;

-

Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség)
mulasztotta azt el;

-

A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra
adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból
történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés,
a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.)
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Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett
munka arányában – jutalmazni kell.
Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka,
modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét
különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl.
versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy
más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

3. Helyi tanterv
3.1. A választott kerettanterv megnevezése
Intézményünk helyi tantervét az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről című rendelet és az ebben található 1. és 2. számú melléklet alapján készítette el.
Az 1. számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1. – 4. évfolyamára
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A 2. számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5. – 8. évfolyamára
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak az Emberi Erőforrások Minisztere által jóváhagyott és kiadott
kerettantervekben kerültek meghatározásra.

3.2. A választott kerettanterv óraszámai és a szabadon választható óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok
a.) Alsó tagozat
1.évfolyam
Tantárgyak
Heti
óraszám
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen
nyelv
Matematika
Erkölcstan / hités
erkölcstan
Környezetismeret

4
4

Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és
sport
Rendelkezésre
álló órakeret

Éves
óraszá
m
144
144

2.évfolyam
Heti
óraszám
3
5

Éves
óraszá
m
108
180

3.évfolyam
Heti
óraszám
2
5

Éves
óraszá
m
72
180

1

36

5

180

4.évfolyam

2
5

Éves
óraszá
m
72
180

2

72

Heti
óraszám

5

180

5

180

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2
2

72
72

2
2

72
72

2
2

72
72

2
2
1

72
72
36

1

36

1

1

36

1

36

5

180

5

5

180

5

180

25

36

180

25

25

5

180

27

Iskolánk a szabadon felhasználható órakeretből az alsó tagozaton a matematika, az irodalom angol nyelv és
informatika tantárgyak

órakereteit

emelte

meg, hogy e tantárgyakból

a

kompetenciafejlesztés

megvalósulhasson.
Az egyes évfolyamokon felhasznált szabadon tervezhető órák elosztása:
1. osztály

2 óra

matematika, irodalom

2. osztály

2 óra

matematika, irodalom

3. osztály

3 óra

matematika, irodalom, angol nyelv
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4. osztály

3 óra

matematika, irodalom, informatika

Az iskola a szabadidős tevékenység elnevezésű foglalkozás terhére az első, második évfolyamon heti egy –
egy tanórában angol nyelvű tanórát tart bevezető és játékos jelleggel az angol nyelv alapjainak elsajátítására, a
nyelvi fordulatok alapos begyakoroltatására, valamint harmadik évfolyamon informatika tanórát a digitális
kompetenciák fejlesztésének megkezdésére.

b.) Felső tagozat
5. évfolyam
Tantárgyak

Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Technika,
életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és
sport
Osztályfőnöki
Rendelkezésre
álló órakeret

Éves
Heti
óraszá
óraszám
m
2
108
3
72
3
108
5
180

6. évfolyam

2
3
3
5

Éves
óraszá
m
108
72
108
180

Heti
óraszám

7. évfolyam

2
2
3
5

Éves
óraszá
m
72
72
108
180

Heti
óraszám

8. évfolyam

2
3
3
5

Éves
óraszá
m
72
108
108
180

Heti
óraszám

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

3

108
2

72

2

72

72
72
36
36
36

2
2
2
1
1

72
72
72
36
36

1

36

1
1
1

36
36
36

1
1

36
36

2
2
1
1
1

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

5

180

5

180

5

180

5

180

1

36

1

36

1

36

1

36

28

28

31

31
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Iskolánk a szabadon felhasználható órakeretekből a felső tagozaton a matematika és irodalom tanórák
órakereteit emelte meg, hogy e tantárgyakból a kompetenciafejlesztés megvalósulhasson.
Az egyes évfolyamokon felhasznált szabadon tervezhető órák elosztása:
5. osztály

2 óra

magyar, matematika

6. osztály

3 óra

magyar, matematika – 2 tanóra

7. osztály

3 óra

magyar, matematika – 2 tanóra

8. osztály

3 óra

magyar, matematika – 2 tanóra

Az ötödik évfolyamon a tánc és dráma elnevezésű tantárgyat választottuk.
Az egész napos oktatás keretein belül a nem kötelező - választható foglalkozások a tanév elején kerülnek
kijelölésre az igények és a lehetőségek összhangját figyelembe véve.
Iskolánk csoportbontást alkalmaz magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika, technika
tantárgyakból az osztály képességétől és létszámától függően.
A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban differenciált
képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a tevékenységeknek indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.

3.3.A választható tantárgyak, foglalkozások
A tanítási órák szervezésének három csoportját különbözteti meg a jogszabály:
• kötelező;
• kötelezően választandó;
• szabadon választható.
Az iskola minden év május 20-ig felméri, hogy a tanuló:
• milyen szabadon választott tanítási órán;
• melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy;
• a kötelező etika órán kíván részt venni.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A Nkt. 35.§ kimondja, hogy az
állami általános iskolában az etikaóra vagy az ahelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit-
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és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a
szabadon választott órákra való jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. A tanórán kívüli
foglalkozásokat minden tanév elején meghirdeti az iskola (pl. szakkör, sportkör). A választott foglalkozásokon
való részvétel a tanév végéig kötelező. A tantárgyfelosztásról a pedagógusokkal való személyes egyeztetés
után, a nevelőtestület meghallgatásával és a velük való egyeztetést követően minden tanévre vonatkozóan az
iskolavezetés dönt.

3.4. TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok felmenő rendszerben csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a
kerettantervi követelmények alapján átdolgozásra kerültek. A nyomtatott taneszközökön túl nem zárkózunk el,
sőt nyitottak vagyunk az interaktív segédeszközökre. Néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.
testnevelés felszerelés, rajzfelszerelés, technika felszerelés, furulya).
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a
nevelők szakmai közösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
Az új tanévre kötelezően beszerzendő taneszközökről a szülőket minden tanév végén, az iskolai honlapon
tájékoztatjuk. A taneszközök tanév kezdetére való beszerzése a szülők kötelessége.

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai közösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat a taneszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven
keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandósságra törekeszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges,
az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
A taneszközök ára feleljen meg az elfogadhatóság mértékének.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több nyomtatott
taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók ingyenesen használják.
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A köznevelési törvény alapján az állam 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben, 2017 szeptemberétől teljes
körűen, minden általános iskolai tanuló számára bevezette az ingyenes tankönyvellátást. Az ingyenesen
megkapott tankönyvek a tanév végén az előírásoknak megfelelően kerülnek vissza az iskolai könyvtárba

3.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

3.5.1. Az alsó és felső tagozat feladatai

Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az életkorban a tanulók
között tapasztalható jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadiknegyedik évfolyamán erőteljesebbé-a negyedik évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának
folytatása. 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 a tanuló
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
A tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így
különösen a projektoktatás, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy
kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is.

3.5.2. Projektoktatás

A projektmódszerre úgy tekintünk, mint a differenciálás sajátos technikájára, egy olyan komplex
tanulásszervezési formára, amely az egyes gyerekek, gyerekcsoportok egyéni különbségeire (szükségleteire,
képességeire, motivációira stb.) épít. A projekt eszköz lehet arra, hogy a tanulócsoportból kérdező közösséget
kovácsoljunk. A projektek tervezése, szervezése, megvalósítása során a tanuló megtalálhatja a saját
érdeklődésének megfelelő komponenseket, munkába állíthatja személyes tapasztalatait, teret engedhet
fantáziájának és kreativitásának, számára érdekes cél érdekében tevékenykedhet, azokkal dolgozhat együtt,
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akikkel szeretne (vagy akár egyénileg is dolgozhat egy saját résztémán), megtapasztalhatja, hogy a tanulásnak
igenis lehet köze az őt körülvevő világhoz, az élethez, az ő életéhez.
A projektmódszer elvei:
A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia.
A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklődését.
A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában.
A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget érző polgárrá kell nevelni.
Projektfázisok
Mivel a projektmunka a tanulók aktív részvételére épül a tervezés fázisától kezdve a kivitelezésen keresztül
egészen az értékelésig, ebből adódik, hogy nem csak a pedagógus feladata a projektmunka részletes tervének
kidolgozása, a diákok ötleteikkel segítik e munkát. Ehhez természetesen előre tisztázni kell, hogy pontosan
milyen célokat is szolgál az adott projekt. A külső cél az a produktum, amelyet a tevékenységgel létre akarunk
hozni: a közönségnek szóló bemutató, a kiállítás, az internetes honlap, stb. Meghatározzuk, hogy milyen
tanulási célokat akarunk – pl. történelemmel, irodalommal, kommunikációval, drámával kapcsolatban – és a
folyamatot úgy tervezzük meg, hogy valóban esélyt is adunk e célok megvalósulására;
• előzetes tervezés:
• tervezési és szervezési
• a zárás és az értékelés
A zárás magában foglalja a produktum bemutatását, illetve a produktum és az egész munkafolyamat
értékelését. A projekt értékelésében – mint ahogy a folyamat egészében – aktívan részt vesznek a tanulók is.
Az értékelésnek egy hármas szempontrendszert kell követnie:
Értékelni kell a munkát a produktum szempontjából: mennyire volt eredményes a munka annak a szükségletnek
a kielégítése szempontjából, amelyre szerveződött;
Értékelni kell a munkát a tanulás szempontjából: milyen tanulási folyamatok zajlottak le a projekt
megvalósítása során?
Értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából: hogy tudott együttműködni a csapat,
voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e azokat kezelni?
Iskolánk az EFOP- 3.2.1-15 VEKOP 17 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési – értékelési és
digitális fejlesztések, innovációk oktatásszervezési eljárások kialakulása és megújítása című projekt keretében
kidolgozott informális és nem formálistanulás módszertani modellek megalapozása tevékenységkeretében az
alábbi projekt módszerű innovációt dolgozta ki.
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Fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok megvalósítása során a az informális, nem formális tanulási
módszertanok alkalmazását a felnövekvő nemzedék fizikai , érzelmi, és táras fejlődésének előmozdítását, az
élményalapú tanulás módszertani megalapozását. a tanulás közösségi élménnyé formálását, a tanórán kívüli
differenciálást, személyiségközpontú, informális, nem formális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott
tanulási környezet biztosítását, a tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését,
valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítását.

A fejlesztendő kompetenciák: a tanulás kompetenciái; kommunikációs kompetenciák; személyes és társas
kompetenciák; a gondolkodás kompetenciái; társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái; a kreatív
alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A tervezett tevékenységek célja a tanulással összefüggő célkitűzések:
A tervnek két alapvető célja van:
1. Tanulási cél: Az első cél az, hogy a tanuló nem iskolai környezetben (non-formális, informális) történő
tanulását erősítsük. A cél, hogy a tanuló felismerje, hogy az önállóságra és a mások véleményeinek
elfogadására egyaránt kínálnak lehetőséget a tanulásra, másképpen: minden esetben tanulási forrásokról van
szó, amelyeket a tanuló érvényesíteni tud a maga számára.
2. Nevelési - pedagógiai cél A második célkitűzés az első cél megvalósításához biztosítja a tartalmi elemeket,
illetve az ezek értelmezéséhez/ kommunikációs és metakommunikációs elemeket. Ebben az összefüggésben
kerül sor azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére is, amelyek egyenként és összességükben is hozzájárulnak
a tanuló személyiségének a gazdagodásához, a közösségben betöltött szerepének az erősítéséhez. A terv
megvalósításának kulcselemét az jelenti, hogy az egyes napokra tervezett tartalmi elemek a következő napok
eseményeivel összekapcsolódjanak, illetve egymásra épüljenek. Kiemelt fejlesztési tematikai egységek: a.) Ha
én felsős volnék... b.) Ha én felnőtt volnék c, )Ha én egyedül volnék... d.) Ha én elfogadom a társaim
véleményeit
Ismeret A tanuló ismeri és érti a szóbeli és nem szóbeli kommunikáció sajátosságait különböző kommunikációs
helyzetekben. Készség A tanuló képessé vélik a gondolatok, vélemények és érzelmek érthető kifejezésére.
Társaival megérteti magát. Attitűd A tanuló törekszik az önkifejeződésére és nyitott a társai
kommunikációjának megértésére.
A program alapvető célja, hogy a tanulókat önállóságra nevelje. A „meg tudom tenni” - élmény erősíti a tanulók
önértékelését és önbizalmát. Az egyes tevékenységekben lehetőség van arra, hogy fokozza a tanulók
magabiztosságát, amelyek tevékennyé teszi őket a különböző foglalkozásokban. Például olyan feladatokat adni
a tanulóknak, amelyeket könnyedén teljesítik a mindennapok során.( pl.: környezetét rendben tartani, játékait
elpakolni, hajtogatni a ruháját, felakasztani a kabátját stb). . Szituációs játékok során olyan helyzeteket
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teremtünk, melyekben szükséges az egyéni és a csoportos döntések meghozatala, ami az önállóság egyik fontos
alappillére. Választási lehetőségek elé állítjuk a tanulókat, hogy gyakorolják a döntéseiket és végig gondolják
annak a következményeit. Alapvető célok a hét során: Megmutatni a különböző feladatok elvégzésével a
tanulóknak, hogy egyedül is meg tudnak oldani feladatokat. Megtanítani, a tanulónak, hogy ha valamit nem ért
vagy nem tudja elvégezni a feladatot, akkor, segítséget tud kérni társaitól, pedagógustól. A tanuló képessé válik
arra, hogy felmérje a saját énképét és értékeli annak önmagára és másokra gyakorolt hatásait.
Kapcsolódás a NAT- hoz:Kommunikációs kompetencia: A modul céljainak megfelelően törekszik mások
álláspontjának megértésére és elfogadására, saját véleménye képviselésére, a vitákban történő részvételre.
Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Egyes helyzetekben tud és akar felelősséget vállalni
másokért, felismeri, hogy a sérült, fogyatékkal élő társain különböző helyzetekben segítséget kell nyújtani.
Személyes és társas kompetenciák: Képes együttműködni társaival az iskolán kívüli helyzetekben, képes
ezekben a helyzetekben mutatkozó problémák megoldásában történő részvételre. A tanulás kompetenciái: A
tanuló ismeretei bővülnek a nem iskolai körülmények között történő tanulási formákról, azok módszereiről. A
gondolkodás kompetenciái: A tanuló felismeri, hogy a különböző szituációkban, melyek azok a
konfliktusforrások, amelyek befolyásol(hat)ják a csapatban betöltött szerepét.
Kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetencia:A tanuló képes önálló és csapatmunkában
különböző kreatív alkotásokat létrehozni. A NAT -hoz tantárgyi kapcsolódások: Alsó tagozat: Magyar nyelv
és irodalom, Környezetismeret, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport A fejlesztési területek
Kritikai gondolkodás Kreativitás Problémamegoldó gondolkodás Tájékozódás időben Térbeli tájékozódás
Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Gazdasági nevelés, gazdasági műveltség Zenei képességek Vizuális képességrendszer (térszemlélet, képi
kommunikáció) Környezettudatosságra nevelés A tanulás tanítása, a hatékony tanulás módszereinek és
technikáinak az elsajátíttatása Csoportmunkára való törekvés Együttműködő viselkedés (segítségnyújtás)
Szociális érdek-érvényesítő képességek: együttműködés, segítés, versengési - vezetési képesség, Érzelmi
képességek: kifejezés, felismerés, megértés, szabályozása
Mindezek az alábbi területeken eredményezhetnek pozitív változást:
•

a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése,

•

a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése,

•

az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése.
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3.5.3. Kompetencia alapú oktatás
„A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.”(2012. NAT)
Az iskolák feladata, ezekben a mondatokban fogalmazódik meg a Nemzeti Alaptantervben.
A NAT a következőképpen határozza meg a kompetencia alapú oktatást. Az Európai Unióban
kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket
értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult
változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú
társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig
tartó tanulás folyamatában formálódik.
A következő kompetencia területek vannak:
-

Anyanyelvi kommunikáció

-

Idegen nyelvi kommunikáció

-

Matematikai kompetencia

-

Természettudományos és technikai kompetencia

-

Digitális kompetencia

-

Szociális és állampolgári kompetencia

-

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

-

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

-

A hatékony, önálló tanulás

Intézményünk legfontosabb célkitűzése eddig is a tanulóink felkészítése a felnőtt létre és egész életen át tartó
tanulás képességének kialakítására volt.
A hangsúlyt az ismeretek halmozásáról a kompetenciákra, a képességek, készségek és az alkalmazás-képes
tudás fejlesztésére helyeztük át. A gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jutottak
ismeretekhez, az eltéréseket figyelembe véve más-más pedagógiai módszerek alkalmazásával. Ennek
eredményeként személyre szabott fejlesztés jött létre.
Az alsó tagozaton az oktatás során a pedagógus az egyéni és a tanulói csoport sajátosságainak figyelembe
vételével, differenciált tanulásszervezéssel, a tanulói tevékenységre építve, új módszerek, kooperatív technikák
alkalmazásával valósítja meg a kompetenciák kialakulását, fejlődését.
A felső tagozaton matematika és magyar nyelv és irodalom órák keretében heti egy – egy tanórán
kompetenciafejlesztés valósul meg.
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3.5.4. Az IKT alapú pedagógia i módszerek beépítése a tanórákba
Az IKT alkalmazása új tanulási lehetőségekre és utakra ad módot.
Az e-learning –elektronikus tanulást” jelent. - Gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal
támogatott tanítási-tanulási forma mely az utóbbi időszakban egyre több tanítási órán alkalmazzák
pedagógusaink.
Az IKT eszközök felhasználását a tanulási, oktatási folyamatkülönböző szakaszaiban lehet hatékonyan
alkalmazni. Alapvető törekvés, hogy a számítógépet, a különböző szoftvereket nem öncélúan, hanem
valamilyen ismeretszerzési, tanulási cél elérése érdekében használjuk fel. A csoportmunkán, a projekt jellegű
tevékenységen alapuló tanulói feladatok kiválóan alkalmasak arra, hogy a különböző számítógépes
szoftvereket, alkalmazásokat a tanulók a gyakorlati munka során használják. Az adott gyakorlat végrehajtáskor
különböző feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, és a végrehajtás során együttműködniük IKT eszközök
alkalmazásával. A különböző képességű, eltérő érdeklődésű tanulók is végezhetnek olyan feladatokat, amelyek
felkeltették érdeklődésüket, vagy éppen ellenkezőleg, olyan feladatot kaphatnak a csoporton belül, amelyben
gyengébbek, de így fejleszthetik az adott területen meglévő kompetenciájukat, képességüket.
A digitális pedagógia módszertana több ponton is megvalósítja a kompetenciafejlesztést:
- tantárgyi ismeretek bővítése
- az IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése
- attitűdformálás az IKT eszközök használata, és a tanulás terén
Az IKT által megvalósítható tanulásszervezési módok motiválnak és fejlesztik a társas – szociális
kompetenciákat, és a vállalkozó kompetenciákat is.
A digitális módszertan lehetőséget ad a differenciálásra is mind mennyiségi, mind minőségi területen.
Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a felfedeztetéses, kutatásra alapuló munkaszervezést,az egyéni
bánásmód – a tehetséggondozás területén alkalmas beszámolók, kiselőadások megtartására, az ellenőrzés
megkönnyíti, átláthatóvá teszi.

3.5.5. Egyéb kiemelt feladatok az oktatás során
Az egyén, a közösség és a természet harmóniájának elősegítése nevelésünk-oktatásunk kiemelt feladata. Így a
természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztésére és alkalmazására, a műszaki ismeretek
hétköznapi életben is felhasználható elemeinek gyakorlati elsajátítására helyezzük a hangsúlyt, vagyis a
kísérletezés, a megfigyelés előtérbe kerül a tanulási folyamatban.
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Iskolánk kiemelt feladatnak tekinti a mindennapos művészeti nevelést, amely az alsó tagozatban a felmenő
rendszerben beinduló egész napos oktatás keretén belül könnyen megvalósítható, így teremtve alkalmat a
tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek. A felső tagozaton folyamatosan
biztosítjuk a művészeti nevelés tanórai és tanórán kívüli feltételeit, lehetőségeit.
A második idegen nyelv oktatása választható tantárgy, tanulmányi szinthez kötötten a 6. évfolyamon
kezdődhet.
A kötelező órák terhére csak a harmadik és negyedik évfolyamon választottunk informatikaoktatást, az alsó
tagozaton az egész napos oktatás keretén belül oldjuk meg, hogy heti egy alkalommal minden tanuló
megismerkedjen a számítógéppel és olyan oktatóprogramokat tudjon használni, amelyek fejlesztik a tanuláshoz
szükséges alapkészségeket. A felső tagozat minden évfolyamán oktatott informatikai tudásanyag elsajátítása
nélkülözhetetlen a mindennapi életben való boldoguláshoz.
Iskolánk 2013 szeptemberétől bevezette az egész napos oktatási- nevelési formát, első osztálytól felmenő
rendszerben. Az egész napos oktatásban nem részesülő évfolyamokon lehetőségként továbbműködik a napközi
otthonos foglalkozás.
Iskolánk községi iskola, ahol jól megfér egymás mellett a kiemelkedő tehetség, és a felzárkóztatásra szoruló
gyermek is. Az egyéni törődésre, a megfelelő motivációs bázis kialakítására, a különböző képességek
elfogadására való törekvés hosszú folyamata egy inkluzív szemléletmódú tantestületet kovácsolt össze az
elmúlt évek folyamán.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket 2005 óta integráltan neveljük, a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókat az integrált pedagógiai rendszer segítségével 2009 óta támogatjuk. A kiemelkedő képességű tanulók
elsősorban a tanórán kívül részesülnek tehetséggondozásban, így tantestületünk 2013/14-es tanévben eddigi
munkája alapján, regisztrált, mint Tehetségpont és bekapcsolódott a térség tehetségfejlesztő munkájába.

3.6.A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA
A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, az Nkt. 27. § (11)-(11a)
bekezdésében foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával biztosítjuk.
Iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől minden évfolyamon működik mindennapos testnevelés. Melyet lehetőség
szerint heti öt testnevelés óra keretében valósítunk meg. Az egész napos oktatás bevezetésével ezek a kötelező
tanórák a délelőtti és a délutáni időszakban oszlanak el. Amennyiben a délelőtti órák oktatásszervezési
nehézségekbe ütköznek, heti két órában a köznevelési törvényben meghatározottak szerint járunk el. A
sportegyesületek igazolt diákjainak, szülői kérelemhez csatolt egyesületi igazolásra lehetőség szerint heti két
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testnevelés órában felmentést biztosítunk, amely csak az órarend első illetve utolsó testnevelés órájára
vonatkozhat, a tanulónak lyukas órája nem lehet.
Törekszünk arra, hogy lehetőségeink szerint mindennapos testnevelés keretében az alsó tagozaton heti egy
órában néptánc és egyéb sportág (birkózás, atlétika, kézilabda, stb.); míg az intézmény többi évfolyamán heti
egy testnevelés órán szakképzett edző oktat sportot (birkózás, atlétika, kézilabda, stb.)
Az alapokat az 1-4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítjuk, melyre építve
valósítjuk meg 5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex
készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik meg, és
teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két alapvető összetevőjét - a
mozgáskészség és motoros képesség - szükségszerű összhangjának megteremtését.
A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen keresztül a testnevelés
tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűd kialakítására,

a pályaorientációra, a testi-lelki

egészség és

az

eredményes tanulásra. az ön- és társértékelésre a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelésre, az erkölcsi
tulajdonságok fejlesztésére, de a demokráciára nevelésnek is kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett
mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. Ezen felül
a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampolgári kompetencia kialakítása is eredményesen valósulhat
meg. Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség
kínálkozik, mely megvalósítására törekszünk.
Az iskola a kötelező tanórai foglakozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés megszervezéséről,
ha arra igény adódik, vagyis a tanulót, egészségi állapota alapján, (az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat
alapján) könnyített testnevelésben részesítjük. Fel- mentjük a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha
mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a testnevelés órán való részvételét.
Iskolánkban sportkörök működnek, melyekkel törekszünk arra, hogy minden délután valamely sportág vagy
tevékenységi forma biztosítsa a tanulók sportolási, mozgásfejlesztési, játékos örömszerző tevékenységét. A
sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárain kívül olyan szakedző, testnevelő, illetve a sport területén
meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki nem az iskola dolgozója.
Iskolánk nyitott minden új kezdeményezésre, évente meghirdetett alkalmi lehetőségekre, pályázatra, amellyel
az iskola tanulóinak újabb, illetve magasabb szintű sportolási lehetőséget biztosíthat. (Bozsik program,
szivacskézilabda program, kölyökatlétika program, Kinder sport stb.)
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3.7.

A

TANULÓK

TANULMÁNYI

MUNKÁJÁNAK,

MAGATARTÁSÁNAK

ÉS

SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA

3.7.1. Általános jellemzők
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának
folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes 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 következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret,
természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél:

-

a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül lehetőség szerint szóban és írásban is ellenőrzik
és értékelik;

-

az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró
dolgozatot írnak.

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények
elsajátítását szóbeli feleletek formájában. Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban:
Lehetőség szerint egy-egy témakörön belül, de félévente biztosan.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását kizárólag gyakorlati tevékenység révén ellenőrizhetjük.
A nevelők 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 tanulói teljesítmény hogyan változott fejlődött vagy hanyatlott - az előző értékelés óta. A teljesítmény értékelésében a pedagógiai szakértői
véleményekben foglaltakat minden esetben figyelembe vesszük.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a
következők szerint történik:
Az első évfolyamon valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges
értékelést alkalmazunk.
A második évfolyam második félévétől - nyolcadik évfolyamig a tanulók teljesítményét, előmenetelét év
közben érdemjegyekkel, tanév végén osztályzattal minősítjük.
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Az első évfolyamon félévkor, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét
szöveges értékeléssel minősítjük, és az alsó tagozat pedagógiai közössége által összeállított értékelő lapon
végezzük.

Első évfolyamon félévkor és tanév végén é második évfolyamon félévkor a szöveges értékelési rendszerben
szereplő mondatbank segítségével értékelünk, és a tanuló minősítése teljesítményétől függően a következő
lehet:
kiválóan teljesített,
jól teljesített,
megfelelően teljesített,
felzárkóztatásra szorul.
A második évfolyamtól év végén, valamint a harmadik évfolyamtól - nyolcadik évfolyamig félévkor és tanév
végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
Ezeken az évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a
tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
•

jeles (5),

•

jó (4),

•

közepes (3),

•

elégséges (2),

•

elégtelen (1).

Az osztályzatok kiszámításánál az átlagszámítás szabályait követjük, azzal a kikötéssel, hogy x,5 tizedtől, x,69
tizedig a pedagógus döntése, hogy megadja – e a jobb osztályzatot, míg x,7 tizedtől a jobb osztályzat megadása
a kötelező a Pedagógiai Program alapján. ( ahol, x lehet 1,2,3,4.)
Az elsős tanulók minden tantárgyból évente négyszer kapnak értékelést. Második évfolyamtól a tanulóknak
minden tantárgyból félévente legalább 5 szöveges bejegyzésnek; majd második félévtől 5 érdemjegynek kell
lennie a nyolcadik évfolyamig egységesen.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő a jegyek beírásával értesíti. A
bejegyzéseket az osztályfőnök havonta ellenőrzi. Az elektronikus napló bevezetésével az osztályfőnök é a szülő
akár napi kapcsolatban is egyeztethet a diák érdemjegyeiről.
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók témazáró
felmérőn elért teljesítményét (pontszámát) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény

Érdemjegy

35% alatt

elégtelen (1)

36 %-tól

elégséges (2)

50 %-tól

közepes (3)

76%-tól

jó (4)

90%-tól

jeles (5)

A témazárók formai követelménye, hogy az elért és a megszerezhető pontszám a feladatoknál és az
összesítésben is tört alakban jelenjen meg. Az első évfolyamon százalékos megjelenítést, a többi évfolyamon
érdemjegyet alkalmazunk. Törekszünk a szöveges értékelés motiváló és tanulási célt mutató hatásának
alkalmazására is.
A tanulók témák közötti írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak, tesztjeinek (kisdolgozatainak) értékelésekor a
feladatok mennyisége, nehézsége alapján a fentebb megjelölt arányoktól maximum 5%-ban térnek el a
szaktárgyat tanító nevelők.
Rövid írásbeli feleletek értékelése a szóbeli feleletek értékelése alapján történhet. Iskolánkban minden
számonkérésnél szóban bejelentve illetve írásban megjelölten differenciált értékelést alkalmazunk a hivatalos
szakvéleményekben megjelöltek alapján az sni-s és btmn-s tanulóknál.

3.7.2. A magatartás értékelése
A tanulók magatartásának értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve
osztályzatokat használjuk. A 2-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli. A magatartás 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.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének kritériumai a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
a házirendet betartja
tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
kötelességtudó, feladatait teljesíti;
önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
tisztelettudó;
társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkészen viselkedik;
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az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
Jó (4) tanuló, aki:
a házirendet betartja;
tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
feladatot önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízott feladatokat elvégzi;
az osztály- vagy iskolaközösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz részt;
nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó (3) az a tanuló, aki:
az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
feladatait nem minden esetben teljesíti;
előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, sértőn és/vagy durván
viselkedik;
a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
igazolatlanul mulasztott;
osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki:
a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
magatartása fegyelmezetlen, rendezetlen;
társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül
legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
3.7.3. A szorgalom értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag érdemjegyeket
illetve osztályzatokat használjuk. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel
értékeli. 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.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének kritériumai a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi;
tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
munkavégzése pontos, megbízható;
a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
Jó (4) tanuló, aki:
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képességeinek megfelelően, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
a tanórákon többnyire aktív;
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt önként nem
vagy csak ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
taneszközei tiszták, rendezettek.
Változó (3) az a tanuló, aki:
tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
tanulmányi munkája ingadozó, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik;
felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt elvállal,
de az ilyen jellegű megbízatást nem teljesíti
önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
feladatait többnyire nem végzi el;
felszerelése hiányos; taneszközei rendetlenek;
a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül;
félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül
legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
példamutató magatartást tanúsít, vagy
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy
előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola
jutalomban részesítheti.

3.7.4. Az iskolai jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári dicséret,
napközis nevelői dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
igazgatói dicséret,
nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén:
szaktárgyi teljesítményért,
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példamutató magatartásért,
kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
A szaktárgyi dicséretet (kitűnő) a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő vagy kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók
oklevelet vagy könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagáson illetve a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége
előtt vehetnek át.
Kitűnő az a tanuló, akinek magatartása, szorgalma példás, közismereti tantárgyak értékelése jeles vagy kitűnő,
szöveges értékelése minden tantárgyból jól megfelelt vagy kitűnő.
Iskolánkban kiemelkedő tanulónak tekintjük alsó tagozaton azokat a diákokat, akiknek a kitűnő tanulók
bejegyzéseihez képest csak egyetlen bejegyzése nem érte el a példás, jeles vagy jól megfelelt fokozatot.
Iskolánkban kiemelkedő tanulónak tekintjük az ötödik-hatodik évfolyamon azokat a diákokat, akiknek a kitűnő
tanulók bejegyzéseihez képest maximum két bejegyzése nem érte el a példás, jeles fokozatot.
Iskolánkban kiemelkedő tanulónak tekintjük a hetedik-nyolcadik évfolyamon azokat a diákokat, akiknek a
kitűnő tanulók bejegyzéseihez képest maximum három bejegyzése nem érte el a példás, jeles fokozatot.
Tanév közben az iskolai szintű versenyek dobogós helyezettjei oklevelet és/vagy jutalmat kapnak.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő
tanulók (az első három helyezett és a különdíjas) igazgatói dicséretben részesülnek, melyet az osztály vagy az
iskola közössége előtt vehetnek át.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget a
felsős diákönkormányzat csoportos dicséretben és jutalomban részesítheti félév végén tortával, tanév végén az
Szülői Közösség által finanszírozott jutalomkirándulással.
A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az
erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni,
és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.
Azt a tanulót, aki
tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
a házirendet előírásait megszegi, vagy
igazolatlanul mulaszt, vagy
bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni.
3.7.5. Az iskolai büntetések formái:
szaktanári figyelmeztetés;
szaktanári intés,
szaktanári megrovás
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
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osztályfőnöki megrovás;
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
igazgatói megrovás;
tantestületi figyelmeztetés;
tantestületi intés;
tantestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára
való tekintettel - el lehet térni.
Ha az iskolai büntetés igazgatói fokozatot ér el, a nevelőtestület külön engedélye szükséges az iskola által
szervezett kirándulásokon, táborokon való részvételhez.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
3.7.6. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a továbbhaladás minimum követelményeit az adott
évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. Egyéni haladási tempó meghatározása esetén az egyéni fejlesztési
tervben leírt határidők és követelmények az irányadók.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján
bírálják el. A tanulónak a továbbhaladáshoz 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az elégséges, illetve megfelelt
év végi értékelést kell megszereznie.
Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén bármely maximum három tantárgyból szerez elégtelen
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
IV. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket, az évfolyamot ismételni
köteles.
Osztályozó vizsga
A 2-8. évfolyamon magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:
az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott;
adott tantárgyból az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott; (heti 1 órás tantárgynál 12 órát)
magántanuló volt, és évközben tanulmányi munkáját nem sikerült értékelni.
VI.

A szülő kérésére illetve a szülő beleegyezésével bármely évfolyam megismételhető. Az első évfolyamra

felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – a Pedagógiai Szakszolgálatok
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szakvéleménye alapján – az igazgató mentesíti az értékelés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos
osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be.
VII.

A 250 óránál többet mulasztott tanuló és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a

következők:
2-3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret.
4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv.
5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, természetismeret, idegen nyelv.
7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz,
idegen nyelv.

Az osztályozó vizsgák bizottságok előtt folynak. A vizsgabizottságok tagjait az iskola igazgatója bízza meg.
Az osztályozó vizsga időpontja május vége- június eleje. Az időpontról a tanulót és a szüleit 15 nappal korábban
írásban értesítjük. Ha a tanuló a kijelölt időpontban nem tud megjelenni (ezt 3 napon belül jelzi az iskola
igazgatójának) a bizottság újabb időpontot jelöl ki, legkésőbb június 15-ig. Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik,
sikertelen osztályozó vizsgának felel meg. Sikertelen osztályozó vizsga esetén a javítóvizsgára vonatkozó
szabályok lépnek életbe. A vizsga jegyzőkönyveit iktatott irattárban tároljuk.

3.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei, a választható tantárgyak
foglalkozások, a pedagógus választás szabályai
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozás.
Ezeknek a foglalkozásoknak megszervezését és kihirdetését a nevelőtestület javaslatára, a lehetőségek
figyelembe vételével az iskola igazgatója végzi. Szabadon választható tanórákat a felmerülő igények esetén, a
nevelőtestület javaslatára, lehetőségeink figyelembe vételével a tanév elején az igazgató szervezi meg.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően,
amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével
közösen gyakorolja.
Az iskola minden év május 20-áig felméri, hogy a tanulók milyen szabadon választott tanítási órán, szakkörön
vagy egyéb foglalkozáson melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános
iskolában – kötelező etika órán kíván-e részt venni.
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha jelentkezni kíván a szabadon
választott tanítási órára.
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Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási
év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.
A tanulók a választott hit és erkölcstan illetve etika órákon is a tanév végéig kötelesek részt venni, változtatásra
tanév közben nincs lehetőségük.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló
esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés
jogkövetkezményeit tudomásul vette.
A szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés is egy évre szól. Azon tanulók, akik
váltani szeretnének, félévkor tehetik ezt meg. A szülő jelzi a tájékoztatóban kijelentkezési kérelmét. Új
foglalkozásra való jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkező lapot, amely év végéig kötelez a foglalkozások
látogatására.
A tanórán kívüli foglalkozásokat két nagy csoportba soroljuk: Fakultatív foglalkozások illetve szakkörök. A
tanuló által választott fakultatív tanórán kívüli foglalkozásról tanév közben nem lehet kilépni, erre csak a tanév
végén van lehetőség.
Csoportbontást a tanulók életkorának, fejlettségének, létszámának, képességének figyelembevételével
végezzük.
A tanulócsoportok meghatározásánál a szülők véleményét és kéréseit meghallgatjuk, és lehetőség szerint
figyelembe vesszük.
Iskolánkban az első osztályosok beíratásánál lehetőséget biztosítunk minden szülőnek a választani kívánt
pedagógus megjelölésére. A csoportok kialakításánál figyelünk az esélyegyenlőségre, így ha ez a szempont
nem kerül veszélybe, a szülők választását tiszteletben tartjuk.

3.9. ORSZÁGOS MÉRÉSEK AZ ISKOLÁNKBAN
3.9.1. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)
A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás
szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége,
relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás)
diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer.
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Az úgynevezett "Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási
folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves korig. A mérőeszköz csomag emellett
ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire,
tennivalóira. A rendszer alkalmazásával megvalósíthatóvá válik az úgynevezett kritériumorientált
készségfejlesztés, vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus
elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.
A DIFER a magyarországi közoktatási mérési-értékelési rendszernek a tanulók haladásának időrendjében első,
kötelezően előírt eleme. Az általános iskolák a tanév elején felmérik az első évfolyamos tanulóikat, és
meghatározzák azok körét, akik esetében - az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok
alapján - a tanító indokoltnak látja alapkészségeiknek a DIFER teszttel való alapos felmérését. A vizsgálatot
az érintett tanulókkal az iskolák az ősz folyamán elvégzik. A pedagógusok a mérési adatokat a rendszer részét
képező szoftver segítségével kiértékelik, majd az eredmények alapján meghatározzák a tanulók egyéni
fejlesztési irányait.
3.9.2. NETFIT®
A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése.
A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította „A testnevelés új stratégiájának és a fizikai
állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai
testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektjét.
A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen
működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai fittségmérési rendszer a
NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát
és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek.
Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára,
amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés
érdekében.
A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítását, amely
nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi
kereteit. Ennek köszönhetően most már minden érintett iskolában a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel
a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
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A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében minden iskola számára ingyenesen biztosította a
mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet.
3.9.3. Országos Kompetenciamérés
Az országos mérésekről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése rendelkezik.
Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik,
nyolcadik és tízedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a
szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló és a
pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz az országos mérés, értékelés feladatainak
végrehajtásában. Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén, minden 6. és 8. évfolyamos tanuló
azonos időpontban és azonos körülmények között írja meg a tesztet.
A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által
közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának
számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
A 6. és 8. évfolyamos mérés tartalmi keretét - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban
alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított
mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott
szövegtípusokat -, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3.9.4-Idegen nyelvi mérés
Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és német nyelvből.
A mérés időpontját a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg. Az idegen nyelvi mérés tartalmi
követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 2. melléklete határozza meg.
A mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak.
Az újonnan bevezetett idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak
középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós
nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus,
autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az
életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.
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Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek
írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi
szintet méri.
A mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A
feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok értékeléséhez
javítókulcs készül. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz,
hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük. A feladatok
megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható.
3.9.5. Diagnosztikus mérések fejlesztése – eDia program
Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói igényeket kielégítő,
diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A Szegedi Tudományegyetem
Oktatáselméleti Kutatócsoportja a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 (1. fázis) és a TÁMOP-3.1.9-11/1-20120001 (2. fázis) pályázatok által támogatott "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című program keretében egy
ilyen, a személyre szóló visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését kívánja megalapozni (1.
fázis), majd kivitelezni (2. fázis).
A fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjed. Magában foglalja a diagnosztikus
méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasásszövegértés, matematika és természettudomány), további tizennégy területen a fejlesztő munka elindítását, a
feladatírást, feladatbankok építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint
az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését. A projekt fő célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit,
képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú (1. fázis) és
elektronikus (2. fázis) értékelő mérési-értékelési rendszer kialakítása.
Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból
(munkacsomagból) áll, melyek megvalósítása mind az első mind a második fázis során egymással
összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyt és folyik.

Iskolánkban a fejezetben felsorolt diagnosztizáló méréseket, a tanulók értékelésére nem használjuk fel.
Elemzésüket azonban tantestületei, tanulói és szülői szinten is megtesszük, így feltárt hiányosságainkat
beépítjük a következő tanév kiemelt feladatai közé. Lehetőség szerint a felső tagozat minden évfolyamán
kompetenciafejlesztő órákat szervezünk.
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.10.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEKET MEGVALÓSÍTÓ FELADATOK

Az egyes tantárgyak kiemelt környezet- és egészségnevelési lehetőségei Tágabb környezetünk a környezeti- és
egészségnevelésben
Tantárgy
Földrajz 7-8. o.

Téma
Földtörténeti korok, az emberi
beavatkozás hatásai

Természetismeret 5- Erdei és vízi élőhelyek fajok védelme,
6. o.
vízi, vízparti, élővilág
Biológia 7-8. o.

Egészség megőrzése

Egészségtan 6. o
Osztályfőnöki órák
Rajz

Egészséges életmód
A hely, ahol élünk

Erkölcstan, 7. o.

Értékeink

Magyar

Nyelvjárások, régen használt szavak az
irodalmi művekben (János vitéz, Toldi)
Népi szokások, hagyományok

Történelem

Épített kulturális örökségünk védelme,
megóvása
Világörökség, értékeink

Matematika

A matematika, mint tudomány és
gyakorlati alkalmazása

Idegen nyelv

Egészséges életmód, környezetvédelem,
savas eső, esőerdők
Erőhatások, kölcsönhatások a
természetben (mechanika, elektronika,
fénytan)

Fizika

Kémia 7-8. o.

A víz; Építőipari anyagok;
A levegő; Szervetlen kémia: nemfémes
elemek és vegyületeik, fémek és
vegyületeik
Korrózió, korrózióvédelem

Cél
Környezetünk megismerése, megóvása,
természeti-társadalmi folyamatok hatásai,
eredményei
Ökológiai gondolkodás kialakítása, okokozati összefüggések, környezetegészségügyi problémák megismerése
Tudjanak sajátos étrendet,
mozgásprogramot kialakítani egészségük
megőrzése érdekében
Helyes életvezetés kialakítása
Közösségi életre nevelés
Érzelmi, esztétikai nevelés, vizuális
nevelés
Személyes elkötelezettség és tolerancia a
környezeti kérdésekkel kapcsolatban
Tájnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv
egymásra hatása, disputa, pozitív érzelmi
és intellektuális közeledés a környezet- és
természetvédelmi témájú könyvek
feldolgozásával, drámajátékok
Helyi történelmi értékek, hagyományok
tisztelete, állam és társadalom felelőssége
és feladata a problémák elhárításában,
csökkentésében
Környezeti összefüggések matematikaigeometriai módszerekkel való
demonstrálása, diagram (éghajlati),
statisztika
Nemzetközi felelősség a környezettel
szemben, külföldi példák elemzése
Környezeti változások magyarázata,
fizikai törvényszerűségek, élőlények
életjelenségei közti összefüggések,
erőforrások
Technológiák hatása a természeti és az
épített környezetre, környezetbiztonságos
életvitel
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Ének
Testnevelés

Népdalok

Technika 5-8. o.

Ember és környezet
A közlekedés rendszere
Anyagok és átalakításuk
Anyag átalakítás, energia

A természet zenei ábrázolása
Nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, a
környezetszennyezés az egészségre
veszélyes, egészség és környezet
komplexitása
Környezetünk természeti, társadalmi,
technikai összefüggései
Alapvető szabályok megismerése
Ismerjék az újrahasznosítás jelentőségét
Tudjanak példákat környezetbarát
technológiákra, energiákra

Hagyományos tanórai foglalkozások kiemelt környezeti és egészségnevelési lehetőségei az egyes
évfolyamokon
1. évfolyam
Fizikai
egészség

Követelmény
Legyen tájékozott arról,
hogy mely élelmiszerek
fogyasztása szükséges
szervezetünk egészséges
fejlődéséhez.
Rendszeres fizikai
aktivitás iránti igény.
Szociális
Együttélési
Legyen képes
egészség
szabályok,
felhasználni, alkalmazni
megállapodások
a mindennapi élet
betartása. Jogok
problémáinak
kötelességek
megoldásában a
ismerete.
tanultakat.
Életet
Óvatosságra intés,
Ismerje a biztonságot
veszélyeztető személyes biztonság szolgáló szervezetek
tényezők
növelése,
munkáját (mentők,
balesetmentes
rendőrök). Ismerje a
közlekedés.
biztonságos közlekedés
rá vonatkozó szabályait.

Szeretet,
szerelem,
szex

Cél
Iskoláskor testi
folyamatainak
megismerése.
Fokozott törekvés az
egészség
megóvására.

Barátságos
viselkedés. A
szűkebb és a tágabb
család, a családtagok
kapcsolatai.

Élettechnikák Külső és belső
tulajdonságok
ismerete, vállalása.

Legyél előzékeny,
segítőkész. Tartsd
tiszteletben mások
érzelmeit!
Reális önértékelés
kialakítása. Hazugság,
füllentés fogalmának

Tananyag
Testünk, érzékszerveink
szerepe a környezet
megismerésében. A
tisztálkodás.
Táplálékcsoportok
bemutatása, rajzos napi
étrend. Kulturált étkezés
Az iskola életének
megismerése.
Viselkedési szabályok.
A házirend. Alapvető
erkölcsi szabályok

Tantárgy
Természetismeret

A gyalogos közlekedés
legfontosabb
veszélyhelyzetei,
szabályai. Az utazással
kapcsolatos
magatartásformák
megismerése,
gyakorlása dramatikus
játékhelyzetekben
Fiúk, lányok kapcsolata,
barátság, szituációs
játékok. Az irodalomban
megjelenített gyermekfelnőtt kapcsolat
megbeszélése
Ki vagyok? Milyen
vagyok? Milyen barátot
szeretnék? Aki más,

Természetismeret,
technika,
magyar

Természetismeret

Magyar

Magyar
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Másság elfogadása.

ismerete.

Környezetünk Közvetlen
védelme
környezetünk
megismerése.

Környezetünk
barátságossá tétele. A
víz, tiszta levegő
fontosságának
felismertetése. A
közvetlen környezetben
előforduló állatok,
növények megfigyelése.

2. évfolyam
Fizikai
egészség

Követelmény
Legyen igénye a
személyes higiéniára, a
test és a ruházat
gondozására.

Szociális
egészség

Életet
veszélyeztető
tényezők

Szeretet,
szerelem, szex

Élettechnikák

Környezetünk
védelme

Cél
Helyes
egészségszokások
kialakítása.

mint én. Történetek
feldolgozása a báb és a
dráma eszközeivel
Otthon, család. Iskola,
piac. Vizek
tisztaságának óvása.
Növények, állatok
gondozása. Kirándulás:
Vigyázz az erdőre!
Természetvédelem

Tananyag
Helyes fog- és
testápolás.
Beszélgetések,
dramatikus gyakorlatok
a betegség, gyógyítás,
gyógyulás témakörében.
A kornak,
Ismerje a köszönés
Köszönés,
eseménynek,
kultúráját, a
bemutatkozás,
helynek megfelelő kapcsolattartás
telefonálás. Moziban,
illemszabályok
szabályait, tudjon
színházban, erdőben
ismerete,
viselkedni más neművel, való viselkedés.
alkalmazása.
tudjon viselkedni
Viselkedés lányok-fiúk
különböző korú
között. Kapcsolat
emberekkel.
felnőttekkel.
Tudja, hogyan kell Nevezze meg otthona,
Közlekedés
viselkedni
iskola között lévő
illemszabályai. Helyes
veszélyhelyzetben legfőbb közlekedési
viselkedés járműveken.
(menekülés,
veszélyforrásokat,
Gyermekkel történt
segítségkérés.)
ismerje azok
balesetek okai,
elkerülésének módját.
megelőzésük.
A társas érintkezés Igyekezzen érzelmeit
Beszélgetés, idős
kultúrája. Fiúkreális mederben tartani. emberek meghívása,
lányok barátsága, Tolerancia.
vita. Barátságos
baráti kör.
viselkedés. Beszélgetés
az iskolai életről, az
osztályközösségről.
Részvétel
szerepjátékokban.
A harmonikus
Képes legyen a veszélyt Az anyagok azon
életvezetést
érzékelni, segítséget
tulajdonságainak
veszélyeztető
kérni.
észrevétele, amelyek
tényezők
miatt a környezetet
felismerése.
veszélyeztethetik.
A lakóhely
Ismerje lakóhelye főbb A természet értékeinek,
ismerete.
jellegzetességeit.
szépségének felfedezése.
Hagyományok, mesék.
Település régen és most.

Természetismeret,
technika

Tantárgy
Természetismeret,
magyar

Természetismeret,
magyar

Technika

Magyar

Technika

Természetismeret,
magyar
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3. évfolyam
Fizikai
egészség
Szociális
egészség

Életet
veszélyeztető
tényezők

Szeretet,
szerelem, szex

Élettechnikák
Környezetünk
védelme

Cél
Egészséges
életmód
normáinak
megismerése.
Helyes viselkedés
a természetben.

Követelmény
Ismerje hogyan
kerülhetők el a
betegségek.

Tananyag
Helyes napirend.
Egészség és sport.
Változatos étrend. A
betegség tünetei.
Viselkedéskultúra a
Helyes magatartási
természetben.
formák gyakorlása.
Tapasztalatok
Pozitív és negatív
általánosítása.
emberi tevékenységek,
ezek következményei.
Tévéműsorok, reklámok
és az azokban
előforduló helyes és
téves tájékoztatások
megfigyelése, elemzése.
Legyen tisztában a
Gyakorlatok: gyors
különböző tűzoltási
kivonulás az iskolai
módszerekkel.
tűzriadó terv szerint,
Balesetmentes
pánikhelyzet elkerülése.
közlekedés szabályainak Helyes és helytelen
ismerete. Háztartási
utazási szokásaink. A
eszközök biztos
gyerekek, mint a
használata.
balesetek okozói,
háztartási eszközök
használata.

A tüzek káros
hatásai és
elkerülésének
módjai. Tudjanak
nagyobb
önállósággal
szabályosan
közlekedni.
Balesetveszélyek
fölismerése a
háztartásban.
Ismerje a lakóhely Szokások, hagyományok Szóbeli beszámoló
hagyományos
ismerete, tisztelete.
családi ünnepről.
népszokásait.
Tájékozódás a lakóhely
népszokásairól,
irodalmi, történelmi
emlékhelyeiről.
Pozitív értékrend Tudjon önmagáról
Milyen vagyok? Ilyen
kialakítása.
kritikus jellemzést adni. szeretnék lenni!
Önjellemzés.
Ismerje
meg
fővárosunk
Fővárosunk Budapest.
Országok ismerete
értékeit.
Közvetlen vagy
közvetett
tapasztalatszerzés (tv
videó, könyv, könyvtár,
kirándulás.), irodalmi
helységnevek

Tantárgy
Természetismeret
Természetismeret,
magyar

Természetismeret,
technika

Magyar

Magyar
Természetismeret,
magyar
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4. évfolyam
Fizikai
egészség

Cél
Az egészség
normáinak
megismerése.
Helyes és
helytelen
szokásaink.
Szabadidő
kulturált eltöltése.

Követelmény
Törekedjen a rendszeres
sportolásra.
Tudja, hogy a lelki-testi
egészség szoros
kapcsolatban van.

Tananyag
Dramatikus játékok
helyes, helytelen
szokásainkról.
Plakátok, tv, reklámok
megbeszélése, elemzése.
Szituációs játékok.
Az ismeretforrások
Hagyományok őrzése,
felhasználása, keresése. ápolása. Búvárkodás a
Balesetmentes
könyvtárban, a régió, a
szabadidőtöltés és játék. lakóhely történelmi,
irodalmi emlékei.
Csoportos játékok.

Tantárgy
Magyar,
osztályfőnöki órák

Életet
veszélyeztető
tényezők

Egészséget
károsító szokások
veszélye,
felkészülés az
elutasításukra.
Kerékpáros
balesetek
elkerülése.

Tudja az egészséget
károsító szokásokat
érzelmi és értelmi
alapon elutasítani.
A közúti kerékpáros
közlekedés szabályainak
betartása.

Technika,
magyar,
osztályfőnöki órák

Szeretet,
szerelem, szex

Ideális családkép
kialakítása. A
gyermek szerepe,
feladata a
családban.
Önismeret szerepe
a baráti
kapcsolatokban.
A lakóhely
levegőjének,
vizének tisztasága,
védelme.
Szelektív
hulladékgyűjtés.

Ismerje a családi
munkamegosztást,
abban vállaljon szerepet
legjobb tudása szerint.

Beszélgetés a káros
szenvedélyekről
(dohányzás,
alkoholfogyasztás,
kábítószerezés) és azok
következményeiről.
Légúti betegségek,
allergiát okozó
növények.
Gyakorlatok a
kerékpáros közlekedés
szabályainak
elsajátítására.
Veszélyhelyzetek
elemzése.
Szeretet, hűség a
családban. Egészség,
betegség a családban.
Rossz és jó döntések
lehetséges
következményei.
Szennyező források a
környezetben, a
szennyezés hatása az
emberre, élőlényekre.
A megelőzés, védekezés
lehetőségei. Levegő,
víz - és talajvizsgálat.
Mennyi vizet
használunk egy
háztartásban?

Osztályfőnöki órák

Szociális
egészség

Élettechnikák
Környezetünk
védelme

Törekedjen önmaga
helyének megkeresésére,
fejlesztésére.
A lakóhely természeti
értékeinek védelme.
Ismerje meg hazánk
nagy tájait, Nemzeti
Parkjaink természeti
értékeit.

Természetismeret,
osztályfőnöki órák

Osztályfőnöki órák

Matematika,
természetismeret
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5. Évfolyam
Fizikai
egészség

Szociális
egészség

Életet
veszélyeztető
tényezők

Szeretet,
szerelem, szex

Cél
A serdülés
alapvető testi és
lelki
folyamatainak
megismerése.
Fokozott törekvés
az egészség
megóvására.

Követelmény
Ismerje a serdülés fizikai
megjelenéseit.
Tisztában legyen a
menstruáció és magömlés
eseményével, okával
fejlettségi fokának
megfelelően változtasson
tisztálkodási szokásain.
A táplálékpiramisnak
megfelelően képes legyen
étrendjét összeállítani.
Törekedjen a rendszeres
sportolásra.
Tudatosan vállalt Ismerje a családtagok
együttélési
jogait és kötelességeit.
szabályok
Ismerje a tanuló jogait és
betartása.
kötelességeit.
Jogok és
Lássa be, hogy az egyén
kötelességek
szabadsága a közösséggel
ismerete.
harmóniában valósulhat
meg.
Gyűjtsön ismereteket a
felnőttek jogaival,
kötelességeivel
kapcsolatban.
Nyíltan beszélni a Tudja a gyermek, hogy hol
kábítószerről, a
kínálhatják droggal.
fogyasztás okairól, Ismerje a fogyasztás
következményeiről következményeit.
a tanuló önmagát Érzelmi és értelmi alapon
és társait védő
utasítsa el a fogyasztást.
magatartásáról.
Tartsa be a
A
tömegközlekedés
tömegközlekedés szabályait, viselkedjen
írott és íratlan
kulturáltan.
szabályainak
betartása.
A prepubertás
Ismerje meg a kamaszkort,
érzelmi
megelőző feszültségeit és
hullámzásainak
találja meg a levezetés
helyes
módjait.
értelmezése.
Tudományos alapon
A szexuális
elégítse ki szexuális
kíváncsiság
kíváncsiságát.
kielégítése.
Fogadja el a másik nem
iránti vonzalmát.
Ismerje meg a szexualitás
szélsőséges, számára

Tananyag
A serdülőkor fizikai
változásai; a
másodlagos nemi
jelleg kialakulása
A serdülő
tisztálkodása
Egészséges
táplálkozás, zsír és
cukor fogyasztása,
táplálékpiramis II.
A sportolás fizikai és
pszichikai hatásai
Hangképzés
Jogok és kötelességek
a családban
Jogok és kötelességek
az iskolában
A házirend
Felnőttek jogai és
kötelességei
Alapvető erkölcsi
szabályok

Tantárgy
Természetismeret,
testnevelés,
ének

Osztályfőnöki órák

A kábítószerezés
OsztályHogyan mondjunk
főnöki órák,
nemet?
technika
Viselkedési szabályok
közlekedési
eszközökön
Közlekedés rendszere

A lányok
ingerlékenysége, a
fiúk agresszivitása
A szexualitás
megnyilvánulása
napjainkban
Aki tetszik nekem
Szexuális szélsőségek
Népdalok, zenei
szemelvények a
középkortól a
barokkig

Osztályfőnöki órák,
ének
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veszélyes
megnyilvánulásait.

Élettechnikák

Környezetünk
védelme

Külső és belső
tulajdonságok
tudatos vállalása.
Olyan
problémamegoldó
stratégia
elsajátítása,
mellyel több
megoldás közül az
egyén számára a
legjobbat képes
kiválasztani.
Relaxációs
gyakorlatok
megismerése.
Közvetlen
környezetünk
megismerése

Reális önértékelés.
Füllentés és hazugság
fogalmának ismerete.
Felelősség és felelőtlenség
fogalmának ismerete.
Keresse a problémák
megoldásának
alternatíváit, elemezze a
döntést és a
következményeit.
Keresse a számára
legeredményesebb
relaxációs gyakorlatot.

Ki vagyok én?
Miért, kiért vagyok
felelős?
Megoldások és
következményeik
Relaxációs
gyakorlatok
Zeneterápia komplex
formája

Osztályfőnöki órák,
ének

Ismerje a talaj keletkezését
és védelmét.
Ismerje az időjárás és
éghajlat elemeit és az
időjárás jellemzőit.
Ismerje a zöldséges kert
növényeit és állatait.
Tudja, hogy összefüggés
van az élőlények
környezete, testfelépítése
és életmódja között.

Otthon
Zöldséges és
gyümölcsöskert.
Piac. Lakókörnyezet.
Iskola.
Közvetlen
környezetünk
megismerése,
környezetét átalakító
ember, környezetünk
anyagai

Természetismeret,
technika,
osztályfőnöki órák
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6. Évfolyam
Fizikai
egészség

Cél
A szakemberek és
ne a reklámok
befolyásolják az
egészség
érdekében hozott
döntéseket.
Vendégváró
szokások
megreformálása.

Követelmény
Szakemberrel kezeltesse
bőrét
Ismerje a gyorsétkezdék
kínálatát egészsége
szempontjából is
Orvos tanácsára
használja a reklámozott
gyógyszereket
Ismerkedjen a
„természet patikájával”
Kritikával fogadja a
reklámozott
élelmiszereket,
kozmetikumokat

Szociális
egészség

A kornak, helynek
eseménynek
megfelelő
illemszabályok
ismerete,
alkalmazása a
sikeres életvezetés
érdekében.

Ismerje a
kapcsolatteremtés
szabályait
Ismerje a különböző
helyeknek megfelelő
viselkedési normákat
Tudjon viselkedni más
neművel
Tudjon viselkedni
különböző korú
emberekkel

Életet
veszélyeztető
tényezők

Olyan
személyiségjegyek
kialakítása,
melyek révén nem
a
drogfogyasztásban
látják a problémák
megoldását.

Szeretet,
szerelem, szex

A serdülés
korának, a
személyiségfejlődés
legviharosabb
időszakának
pozitív átélése

Tananyag
Bőrápolás a
serdülőkorban
Gyorsétkezdék
Reklámozott
gyógyszerek,
vitamintabletták,
élelmiszerek,
kozmetikumok
A természet patikája
Vendégvárás az
egészség megóvása
jegyében

Köszönés,
bemutatkozás,
telefonálás, levélírás
Moziban, színházban,
múzeumban,
templomban
Viselkedés lányok és
fiúk között
Kapcsolat felnőttekkel
Fogalmazás-fajták,
beszámoló, leírás,
jellemzés
Ismerje a
Milyen tényezők
drogfogyasztásra
csábítanak
hajlamosító tényezőket drogfogyasztásra?
Tudjon a test és lélek
Az önmagával és
kölcsönhatásáról
környezetével
Ismerje a drogok
harmóniában élő ember
szociális, erkölcsi
tulajdonságai
hatását
A drogfogyasztás
Törekedjen pozitív
szociális és erkölcsi
gondolkodásra
hatása
Káros szenvedélyek
Igyekezzen érzelmeit
A számomra
reális mederben tartani
legfontosabb emberek
Pozitívan élje meg
Mire vagyok képes?
önállósulási törekvéseit Önállósulási vágyak,
Törekedjen
kísérletek
problémáinak
15 év múlva
indulatmentes kezelésére Események és érzelmek
Keresse a biztonságot
összhangja
nyújtó, pozitív értékeket, Kapcsolatteremtés az
hordozó kapcsolatokat
ellentétes nemmel.

Tantárgy
Természetismeret,
egészségtan,
technika

Osztályfőnöki órák,
magyar,
egészségtan

Egészségtan, osztályfőnöki órák,
természetismeret

Osztályfőnöki órák,
magyar,
ének, rajz,
egészségtan
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tudja, hogy a biológiai
érés különböző ütemű

Élettechnikák

Környezetünk
védelme

7. Évfolyam
Fizikai
egészség

Szociális
egészség

Képes legyen a veszélyt
érzékelni
Tudatosan erősítse testi,
lelkei stabilitását
Fogadja el adottságait,
lehetőségeit, ha nem
változtathatók meg
Ismerje fel az emberi
tényezőket a
döntéshozásban
Törekedjen asszertív
viselkedésre
Hazánk természeti Ismerje meg hazánk
értékeinek
nagy tájait, Nemzeti
megismerése.
Parkjaink természeti
értékeit
A harmonikus
életvezetést
veszélyeztető
tényezők
felismerése.
Tudatos törekvés
az életminőség
javítására.

Cél
Az egészség
normáinak
megismerése.
Tudatos
felkészülés az
egyén testi-lelki
egyensúlyának
megvalósítására.
Az egészséges
életre törekvő
család
A környezet
hatásainak
(információinak)
optimális
feldolgozása az
egyén és
környezete
számára.

Figyelemfelkeltés,
ismerkedés
Érzelmek a művészetben
– klasszikus zenei
szemelvények
Edzett vagyok
Bátorság, hősködés,
gyávaság
Mi befolyásol
döntéseimben?
Magabiztos,
önérvényesítő
magatartás
Zeneterápia

Osztályfőnöki órák,
testnevelés,
magyar,
ének

Hazánk élőhelyei és
életközösségei: erdő,
víz, vízpart.
Irodalmi helységnevek,
tájleírás
A fa, mint alapanyag
Erdeink jelentősége,
védelme

Természetismeret,
magyar, rajz,
technika

Követelmény
Tudja alkalmazni a
munka, pihenés
megfelelő arányait
Ismerje saját
szervezetének
terhelhetőségét

Tananyag
A helyes életvitel hatása
a szervezetre
A munka és pihenés
aránya, alvásszükséglet
A helyes étrend tudatos
kialakítása,
táplálékpiramis III.

Tantárgy
Biológia,
osztályfőnöki,
erkölcstan

Tudjon helyesen
választani a médiák
információáramlata
közül
Ismerje meg az ember és
környezete kapcsolatát,
óvja és védje értékeit
Tudja szabadidejét

A környezeti
információk kritikus
feldolgozása
Az ember és
környezetének
kapcsolata
Sokoldalú szabadidős
tevékenység kialakítása,

Osztályfőnöki órák,
magyar,
ének,
biológia,
földrajz,
erkölcstan
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A pozitív példakép
kiválasztása.
A reklámok helyes
értelmezése.

Életet
veszélyeztető
tényezők

Szeretet,
szerelem, szex

Élettechnikák

kulturáltan,
egészségesen eltölteni
Legyen képes életvitele
tudatos alakítására
Tudja és alkalmazza az
elvárt viselkedési
szabályokat
A káros
Legyen tisztában a
szenvedélyek
szenvedélybetegség
ismerete és
fogalmával
elutasítása.
Tudja, hogy a
szenvedélybetegségek
függőséget okoznak
Ismerje a droghasználó,
alkoholfogyasztó
életminőségét
Tudja mit jelent a
drogfogyasztás és a
közösség kapcsolata
Legyen érték a „nemet
mondás művészete”
Tudja értelmezni az
ember- média-drogok
kapcsolatát
Az érzelmi
Vállalja a másik nem
attitűdök szerepe a iránti vonzalom
társas
szépségét, tudjon
kapcsolatban.
különbséget tenni a
szexuális vonzalom és a
szerelem érzése között

megvalósítása
A helyes életvitel
kialakítása, a pozitív,
negatív környezeti
hatások
figyelembevételével

Vállaljon felelősséget a
társas kapcsolataiban,
ismerje a nemek
szerepét a
kapcsolatokban
Pozitív értékrend Tudjon általános emberi
kialakítása.
értékek alapján
Az önálló
önmagáról kritikus
döntésekkel járó
jellemzést adni
felelősség
Ismerje fel a férfi-női
vállalása.
lelki alkat
A
különbözőségeit
kortársközösséggel Legyen tudatában annak,
való
hogy a családról való
együttműködés.
leválás és az önállósulás
természetes
személyiségfejlődési
folyamat
Ismerje meg az önálló

Népdalok szövegének
értelmezése, szerelem a
költészetben

A drogok fajtái és
hatásai
A droghasználat
stádiumai
A drogok erkölcsi hatása
az emberre
A drog és a személyiség
megváltozása
A médiák, mint
információközvetítők
pozitív és negatív
hatásai
Mit tegyek, ha bajba
kerülök?
A TV szerepe,
kommunikáció

Biológia,
osztályfőnöki órák,
magyar,
erkölcstan

Érzelmi motivációk az
ember életében
A szerelem szépsége
Pozitív párkapcsolatok
A férfi-női szerep
elemzése

Osztályfőnöki órák,
erkölcstan
magyar,
ének

Önismeret: Kritikai
gondolkodás, Milyen
vagyok? Önjellemzés
általános emberi értékek
tükrében
Férfi-női lelki alkat
Az önállósulás
A döntéshozás
lépéseinek alkalmazása
különböző helyzetekben
(pl. függőségek,
pályaválasztás)
Kockázatvállalás és
annak következményei

Osztályfőnöki órák,
erkölcstan,
magyar,
testnevelés
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Környezetünk
védelme

A globalitás és az
egyén szerepének
felismerése a
környezet
védelmében.

8. Évfolyam
Fizikai
egészség

Cél
Az egészség
normáinak
megismerése, az
ember normális
biológiai
funkcióinak
megalapozása:
egészség, életmód,
táplálkozás,
szexualitás.
A megelőzés,
felismerés,
rehabilitáció
kapcsolatrendszeré
nek megismerése.

Szociális
egészség

Az igazi nemzeti
tudat, öntudat
kialakítása.
A munka
minőségének
megismerése, a jó
és rossz
munkatársi

döntéshozás lépéseit;
tudja, hogy ez
kockázatvállalást is
jelent
Próbálja meg feltárni
önmagában a stressz
helyzetek kiváltó okait
Ismerje az aktív-passzív
pihenés fogalmát és
formáit
Ismerje fel a különböző
emberi tevékenységek
összekapcsolódó hatásait
a természetre és az
egyén lehetőségeit a
környezet védelmében.

Követelmény
Ismerje az ideális
testtömeget,
megőrzésének
lehetőségeit
Ismerje a táplálkozásnak
a szervrendszerekre
gyakorolt pozitív,
negatív hatását
Tudja, hogy a testi és
lelki jelenségek
egymással szoros
kapcsolatban vannak
Tudja, hogyan és mit
tehet az emberi
szervrendszerek
megóvásáért

Stressz helyzetek kiváltó
okainak felismerése
Aktív és passzív pihenés
formái

Hazánk helye
Európában.
„Mi lesz veled
emberiség?”
Szelektív
hulladékgyűjtés,
komposzt, technológiák
és környezet

Tananyag
A testépítés, mesterséges
készítmények hatása a
szervezetre
A családi táplálkozási
szokások összevetése a
táplálékpiramissal
A szervrendszerek
elváltozásai:
Mozgás, légzés,
keringés, táplálkozás,
kiválasztás,
immunrendszer,
hormonrendszer,
idegrendszer,
érzékszervek,
szaporodás
A külső esztétikuma:
alak, testtartás, testsúly,
öltözködés, személyi
higiénia
Hangképzés a mutálás
figyelembe vételével
Ismerje meg a haza és a Haza és hűség
hűség fogalmát
Történelmi múlt a
Ismerje, ápolja, becsülje művészetekben
hazája múltját,
Hagyományok őrzése,
művészetét, építse
ápolása, továbbépítése
tovább értékeit
A magyar zene értékei
Legyen fontos számára a Tudósok, fizikusok
munka tisztelete
szerepe a társadalomban,

Biológia,
földrajz,
technika,
erkölcstan

Tantárgy
Biológia,
egészségtan, osztályfőnöki órák,
technika,
ének

Magyar,
történelem,
ének, rajz,
fizika,
osztályfőnöki órák,
technika
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kapcsolatokról
véleményalkotás.
Szabadidő
kulturált eltöltése.

Életet
veszélyeztető
tényezők

Tudjon különbséget
tenni európaiság és
magyarság között
Maradjon hű
nemzetéhez akkor is, ha
nem értékelik egyéni
tehetségét
Tudja, hogy az egyén
értékein keresztül az
emberiséget, a nemzetet
teheti naggyá
A
Ismerje a káros
szenvedélybetegsé szenvedélyek egyénre és
gek megelőzése és társadalomra gyakorolt
a segítségkérés
hatásait
lehetőségei
Legyen képes
megvédeni magát a
káros szenvedélyektől

Szeretet,
szerelem, szex

Ideális családkép
kialakítása.

Élettechnikák

Felelősségteljes
döntés a
pályaválasztás
során.
Önismeret és
emberismeret
szerepe az emberi
kapcsolatokban,
sikeres
életvitelben.

munka-szabadidő

A drog és az AIDS
Alkohol, dohányzás
A szenvedélybetegek és
a társadalom
A függőségek ismerete,
hatása az egyénre,
szűkebb, tágabb
környezetére
Ismerje a
A pszichikai és fizikai
„segítségkérés” formáit, függés
módjait
Atomerőművek, káros
Ismerje a függő ember
anyagok a levegőben, a
életkilátásait
motorok működési elve
Tudja, hogy a család a
Az ideális család
társadalom legkisebb
A család, mint
közössége, amelynek
intézmény változásai a
legfontosabb kohéziója a történelem során
szeretet és hűség
Szeretet és hűség a
Tudja, hogy a család
családban
minden tagja
Egészség, betegség a
egyenrangú,
családban
felelősséggel tartoznak A zene hatása az
egymásnak
érzelmekre és az
Ismerje a családi
érzelmek hatása a zenére
munkamegosztást,
abban vállaljon szerepet
legjobb tudása szerint
Törekedjen önmaga
Ki vagyok én? Gyerek
helyének megkeresésére vagy felnőtt? A
a makro- és mikropubertáskor nagy
társadalomban
kérdései
Tudatosan törekedjen
Hogyan építem
értékrendjének
önmagam szellemileg és
folyamatos fejlesztésére lelkileg?
Készüljön fel a
Felelősségteljes döntés a
felelősségteljes
pályaválasztásban
döntéshozásokra,
Rossz és jó döntések
különös tekintettel a
lehetséges
pályaválasztásra
következményei

Biológia,
egészségtan,
osztályfőnöki órák,
fizika

Biológia,
egészségtan,
osztályfőnöki órák,
magyar,
ének

Osztályfőnöki órák,
biológia,
egészségtan,
ének
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Környezetünk
védelme

Legyen képes a
mindennapok
során a
környezetkímélő
anyagok és
módszerek
kiválasztására és
balesetmentes
használatára.

Törekedjen az egyén
mikro- és makrokörnyezetének
megóvására.
Sajátítson el olyan
technikákat, melyek
segítségével képes lesz
életének fontosabb
momentumait
előrelátóan tervezni.

Stresszhelyzetek
feloldása lazítással
Hogyan oldhatom a
feszültségemet a zene
segítségével
Megújuló és nem
megújuló környezetünk
A víz és a levegő
védelme
Energia és vegyszerek a
háztartásban.
Számoljunk! Mennyi
vegyszert és mosószert
használ el évente egy
átlagos háztartás?
Milyen vegyszert,
mosószert használjunk?

Földrajz,
biológia,
kémia,
fizika,
matematika,
technika

3.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak
megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Iskolánk inkluzív pedagógiai elveket követve,
alkalmazza az integrált és integrációs nevelést is. Nevelésünk és oktatásunk a többségi tanulók
mellett kiemelt figyelmet biztosít a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek:
-

sajátos nevelési igényű tanulók

-

beilleszkedési, tanulási, nevelési nehézségekkel küzdő tanulóknak

-

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók

-

kiemelten tehetséges tanulók

Támogatjuk a gyermekek személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, de nem
engedjük, hogy e jogának gyakorlása közben másokat korlátozzon ugyanezen jogainak
érvényesítésében. Fellépünk minden olyan cselekedet ellen, ami veszélyezteti a tanuló saját és
társai, valamint az iskola alkalmazottainak egészségét, testi és lelki épségét.
Az SNI és BTMN tanulók részére biztosítjuk a szakvéleményben előírt hosszabb felkészülési
időt, az írásbeli vagy szóbeli feleletek előtérbe helyezését, valamint az elfogadott, megszokott
segédeszközöket. A Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján az igazgató mentesíti a
tanulót az érdemjegyekkel történő értékelés alól és/ vagy helyette szöveges értékelés és
minősítés alkalmazását írja elő.
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Gondoskodunk kiemelkedő képességű tanulóink tehetséggondozásáról. Tehetségpontként a
zene, az idegen nyelv, a polgárvédelem, a drámajátékok, a sport területén kiválasztjuk és
kiemelten támogatjuk tehetséges és szorgalmas tanulóinkat.
Iskolánkban

a

rászoruló

gyermekek

gondozásához,

neveléséhez

és

társadalmi

beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani. Tilos a hátrányos
megkülönböztetés bármilyen okból. A pedagógusoknak fel kell deríteni a tanulók fejlődését
zavaró okokat, törekedni kell a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. A felderítés során
a pedagógus ismerje meg a gyermek személyiségét, családi hátterét, környezetét, baráti és
kortársi kapcsolatait.
A káros hatások megelőzése és ellensúlyozása érdekében a pedagógus szorosan működjön
együtt a szülőkkel, szükség esetén tegyen családlátogatást.
Amennyiben az osztályfőnökök nem járnak sikerrel, nem eredményes a közbelépés, a gyermek
érdekében intézkedést kell kezdeményezni a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott
kollégánál, aki először saját hatáskörben intézkedik, majd az iskolavezetéssel keresik a
megoldást és szükség esetén külső szervekhez fordulnak.
Iskolánkban az alsó tagozaton működik egész napos iskola, valójában elveit minden
évfolyamon alkalmazza. Hiszen azoknak a tanulóknak, akiknek szülei dolgoznak, vagy nem
biztosított számukra az otthoni nyugodt felkészülés, vagy egyszerűen szeretik a közösségi
együttlétet, rendelkezésükre áll a napközi, illetve a délutáni foglalkozások színes választéka,
melyek egyben a szociális hátrányok enyhítését is szolgálják.
Az osztályfőnöki munkatervbe évek óta drog- és bűnmegelőzési programot iktatunk be, új
problémaként az internet használat veszélyeire is felhívjuk tanulóink és szüleik figyelmét.
Együttműködünk a szülőkkel, közösen figyelünk a gyerekek pályaorientációjára is. Hosszú
évek óta pályaválasztási kiállításra visszük 8. évfolyamosainkat, valamint pályaválasztási
szülői értekezletet szervezünk. Felhívjuk a figyelmet az Arany János tehetséggondozó
Programra, az Útravaló Programra, segítjük az ebben való eligazodást.
Minden tanulónknak

biztosítjuk a tankönyvek kölcsönzésének lehetőségét

iskolai

könyvtárunkból.
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3.12. Az egész napos iskola nevelési oktatási programja
Az egész napos iskola elnevezés olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és más
foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezzük meg. Ez
a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mond a tehetséggondozás
sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A
kötelező órákon túli foglalkozások teret adnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak,
iskolánk arculatához tartozó egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak.
Iskolánk a programot az alábbi elvek és szervezési keretek között oldja meg:
Az egész napos oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban történik. Ez
alatt a tanulók elsajátítják az új ismereteket, a tananyagot, és a következő tanítási napra is
felkészülnek. Az időkeret a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai
foglalkozások, az egyéni fejlesztések, a csoportbontások, a tehetséggondozás, a mindennapos
testedzés foglalkozásait is magában foglalja.
A gyermek egész napos nevelési-oktatási rendszerében, a tanítási órák, és a szabadidős
tevékenység összefüggő rendszert alkot. A tanulás és a szabadidő váltakoznak, ezzel szem előtt
tartva a gyermekek terhelhetőségét. Az iskolaotthonban általában két tanító dolgozik a
gyerekekkel, megosztva egymás között a tantárgyakat. Ez a forma nagymértékben megkönnyíti
mind a gyerek, mind a szülő mindennapjait, egyenletesebb terhelést biztosítva, így elkerülhető
a fárasztó otthoni tanulás. Az osztályfőnökök és az őt segítő pedagógusok között oszlanak meg
a feladatok, amit mindig az adott tanév elején felmerülő igények és lehetőségek összhangjaként
teremtünk meg.
Az egész napos nevelés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az egész
napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra. Az otthoni időszakra a szülővel való
közös gyakorlás, az ismeretek megerősítése, hiányzás miatti hiánypótlások maradnak.

A tanítási órák megosztása:
-

délelőtt, mikor a gyermekek a legaktívabbak, a nehezebben elsajátítható tárgyakat,

-

délután elsősorban készségtárgyakat oktatjuk, illetve önálló feladatok megoldására
törekszünk.

A gyermekeknek lehetőségük van mesélni, beszélgetni problémájukról, nem olyan kötött és
merev az órarend, illetve a napirend. Az osztályfőnökök értesülnek minden gondról, bajról,
kérésről, megfigyelhetik a diákokat a szabadidős tevékenységek eltöltése közben is, - így
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jobban megismeri a tanulókat, a nevelésük is hatékonyabbá válhat. A szabadidőben végezhető
tevékenységek között van a mozgás számos formája mellett a könyvtárlátogatás, zenehallgatás,
játékok, ismerkedés az idegen nyelvvel és informatikával, valamint más kreatív foglalkozások.
Az egyéb órák terhére helyet kap az egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás
sajátos tevékenységei, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait.
Az egész napos oktatásban 8 órától délután 16:00 óráig foglalkoztatjuk a gyermekeket.
Felszerelésük nagy részét az iskolában tároljuk, a könyveket, munkafüzeteket, csak hétvégén
viszik haza, hogy a szülő is tájékozódjon arról, hogyan halad gyermeke az iskolai munkában.
A foglalkozások 15:00 óráig tanóra jellegűek, ezután szabadon választható tevékenységformák
és szabadtéri játék kezdődik. Ezekben a 9. órákban a tanulókat átcsoportosítva egyéni és
csoportos készségfejlesztő foglalkozásokat, tehetséggondozást, idegen nyelvi játékos
foglalkozásokat és sportfoglalkozásokat szabadidős foglalkozásokat tartunk a tanulói
jelentkezés illetve a szülői igény alapján.
Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka hatékonyabb
irányításához:
-

Megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet, mivel az óvodai
életrend szervesen folytatódik.

-

Egyenletes terhelést nyújt a tanulóknak.

-

Az egész napos oktatási kereten belül az egyéni fejlesztésen és a tehetséggondozáson
van a hangsúly.

-

A gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egésznap kedvező pedagógiai hatást nyújtó
munkarend kialakítása válik lehetővé.

-

A tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják
egymást.

-

Meghitt viszony alakul ki a pedagógusok és a tanulók között.

-

A szülőkkel szorosabb és harmonikusabb együttműködés tapasztalható.

Szociális kompetenciák fejlesztésére több idő és lehetőség adódik, programunk szerint ez a
személyiségfejlesztés egyik legfontosabb tényezője.
A drámapedagógiát igyekszünk a tanórákon és a szabadidős tevékenységeken is alkalmazni.
Projektmódszer keretein belül csoportosítjuk tantárgyi és szabadidős feladataink többségét.
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3.13. Az otthoni, napközis, felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás, bevésés elősegítése, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
A házi feladatok szóbeliek és írásbeliek lehetnek – törekszünk, hogy a legtöbb tantárgyból
elfogadható mértékű írásbeli házi feladatot kapjanak a tanulók minden alkalommal.
A házi feladatok lehetnek differenciáltak: pl. kutató munka, önálló felkészülés – de ez nem
terjedhet ki kötelezően az egész osztályra, nem lehet az új tananyag önálló feldolgozása.
A hétvégére a tanulók csak a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes házi feladatot
kaphatják.
A tanítási szünetek idejére – őszi, téli, tavaszi szünet – a tanulók nem kapnak kötelező írásbeli
házi feladatot, a szóbeli házi feladatot a lehetőségekhez képest kerüljük. Differenciált házi
feladat (felzárkóztatás - tehetséggondozás) – ha ez a gyermek érdekeit szolgálják – adható.
Célszerű erről a fogadóórán előzetes megbeszélést folytatni a szülővel.
Egész napos oktatásban tanuló alsósaink nem kapnak házi feladatot. Az önálló tanulásban
feladataik mennyisége differenciált, ezért elkészítése elvárt. Akadályoztatás esetén a feladatot
az órát tartó pedagógus döntése alapján otthon kell befejezni.
Egész napos oktatásban a tanulók hétvégén megtekintésre hazaviszik felszerelésüket.
Hétköznapokon tankönyveiket az iskolában tartják. Memoriterek, illetve olvasás gyakorlására
a felszerelések hétköznapokon is hazavihetők.

3.14. Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai
Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatásokkal kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
A pedagógusok által meghatározott egységek végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. A felső tagozaton a tantárgyak heti
óraszámától függően a pedagógusokat a következő minimum számú témazáró dolgozat
megíratása kötelezi a lehető legjobb értékelés elősegítésére.
heti 1 órás tantárgy esetében évente2 témazáró dolgozat,
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heti 2 órás tantárgy esetében évente3 témazáró dolgozat,
Heti 3 vagy több órás tantárgy esetében évente legalább 4 témazáró dolgozat megírása a
kötelező.
A tanulónak hiányzás esetén, félévente minimum 1-1 témazárót pótolnia kell.
A tanulók eredményes felkészülése érdekében a felső tagozaton egy tanítási napon belül egyegy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet
íratni.
A tanulók eredményes felkészülése érdekében az alsó tagozaton egy tanítási napon belül egyegy osztállyal legfeljebb egy témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet
íratni. A témazárók íratása a tanulók felé bejelentési kötelezettséggel jár, az osztálynaplóba
pedig egy héttel előre jelezni kell, a napló haladási részének megfelelő rovatában.
Rövid, írásbeli feleletet, röpdolgozatot bármely órán lehet íratni – bejelentés nélkül.
A dolgozatok, felmérők javítási határideje maximum két hét. Az addig ki nem javított dolgozat
érdemjegyét nem lehet bejegyezni.
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