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1 A DR. KREPUSKA GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A HIBÓ 

TAMÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI  ISKOLA NEVELÉSI 

PROGRAMJA 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, 

eszközei 

 

 

1.1.1 A helyi értékek meghatározása 

 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a 

középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 

ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és 

fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy 

fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz 

meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az 

európai klasszikus értékrend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a 

tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. 

században jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté a megyei oktatásügyben és a közéletben. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elő segítse.  Ezt  szolgálják  a  nevelési program különböző  fejezeteiben  később  

meghatározásra kerülő   tanórai  és  tanórán  kívüli  nevelési  tevékenységek,  valamint  az  e  

tevékenységekhez  

kapcsolódó folyamatos értékelés.   
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

1.  Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.   

2.  Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül.  

 

1.1.2 Az nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei 

Nevelő - oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi 

alapelveket tartjuk szem előtt.  

 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén 

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

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

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek 

kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó 

figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 

társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;  

 a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz 

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  
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 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

emberi méltóságát; 

 minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek 

okos szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek 

feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a 

tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig 

tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket 

és kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, 

életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az 

infokommunikációs technológiákat; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai 

forradalommal; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a 

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom 

műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a 

társadalomismeret (jelenismeret); 
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 megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges 

életmód készségét; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási 

irány illetve pálya kiválasztását;  

 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és 

személyes világukban való eligazodás képességét;  

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a 

magyar nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; 

ember a természetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az 

életviteli és gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, 

tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 

1.1.3 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai céljai 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is 

szolgálja.  

 

Ennek érdekében célunk: 

 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4.) évfolyam: 

 az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

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

társadalom értékei iránt; 
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 az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának; 

 az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; 

 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen; 

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

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak 

együttműködni másokkal; 

 szeressék és óvják természeti környezetüket; 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

 mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását; 

 

 

Célok a nevelés-oktatás második szakaszára (5 – 8. évfolyam): 

  folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek 

fejlesztését; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra 

tagolódik; 

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

érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz; 

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

ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás; 

 a kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, az alapozó, a fejlesztő, az általános 

műveltséget megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási 

szakasz, amelyeknek a folyamaton belül a NAT által pontosan körülhatárolt funkcióját 

érvényesítjük; 

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

fejlesztése; 

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

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek 

és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 
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 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse 

fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására;  

 magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló 

problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását;  

 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás 

képességének kialakításával;  

 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a 

gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; 

 segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra 

képes emberekké válhassanak;  

 elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni; 

 az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, 

értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének 

elmélyítéséhez; 

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, 

közéleti- és szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, 

akarati és testi, a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a 

történeti, társadalmi, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés 

területei) és a szükségletek alakítása képezze;  

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;  

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  
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 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és 

sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

 a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden 

gyermek számára elérhetővé váljon,  

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is 

járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához; 

 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 

 ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 

 legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor 

tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, 

kreatív; 

 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási 

módszereket; 

 

A művészeti iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai 

 

A tanulókban a művészetek szeretetének, értésének, művelésének megalapozása, a készségek 

fejlesztése, a legtehetségesebb tanulók művészeti pályára való felkészítése, irányítása. 

A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, készségek 

kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók: 

 Sajátos, speciális művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek 

lehetővé teszik a tanulás során rendszeresen alkotó művészeti tevékenységgel, az 

interpretálással együtt járó pozitív élmények átélését, mint az alkotás és a siker 

örömét, a szépség, az esztétikum katartikus átélését; 

 Olyan magatartási attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, amelyek biztosítékot 

jelentenek arra, hogy a tanulókban kialakult a művészetek befogadása, értése, 

művelése iránti nyitottság. Az esztétikai érzékenység nem szakad meg az alapfokú 

művészetiskolai tanulmányok befejezésével, hanem felnőtt korban is kulturális 

igényükké, életmódjukká válik. 
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1.1.4 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 

 

Feladatok a nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam): 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

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

szabályozása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a 

tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának 

gazdagodását;  

 alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását; 

 az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 

értékeket; 

 erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 

  

  

 Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (5-8. évfolyam): 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz 

szükségesek; 
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 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 

 olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét; 

 tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit; 

 tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás 

mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

 erősítse a Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére; 

 fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon 

„globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni”; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infokommunikációs 

technikákat; 

 

Az alapfokú művészetoktatásban: 

 ismertesse meg nemzeti, művészeti kultúránk értékeit, 

 a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókban erősítse az identitástudatot, 

 ismertesse meg az egyetemes művészet legjellemzőbb, legnagyobb hatású értékeivel, 

alkotásaival, 
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 alapozza meg szűkebb és tágabb környezetünk esztétikumának, kulturáltságának 

megismerését. 

 segítse elő a művészeti területekhez kapcsolódó kommunikáció és metakommunikáció 

megismerését, megértését, a tanulás és alkalmazni tudás révén kulturált 

 magatartás, társadalmi kapcsolatteremtés, együttműködés és párbeszéd kialakulását, 

 segítse elő a harmonikus életmód kialakulását, a szabadidő kulturált eltöltését, 

 járuljon hozzá a művészeti területek különböző speciális ismereteinek megértéséhez, 

elsajátításához és cselekvő alkalmazása révén az eredményes tanulás, a gyakorlás 

sajátos módszereinek, technikáinak elsajátításához, az akusztikus, vizuális, motorikus 

emlékezetbe vésés, megőrzés és felidézés tanulásához, 

 ismertesse meg az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit, 

 alapozza meg az egyes művészi kifejezési módok elsajátítását. 

 

 

1.1.5 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív 

alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének 

fejlesztésére; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan modul gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

 az iskolaotthonos nevelés és oktatás - a nem szakrendszerű oktatásra alapozva - 

egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes 

folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a 

testmozgás lehetőségét; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e 

körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás 

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

készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük 

folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és 

a rendszerezett ismeretek iránti igényükre; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt 

kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a 
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megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük 

értékét; 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett 

gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítik;  

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

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak 

megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 

 

1.1.6 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei 

 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve 

távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett 

szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával, gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

fejlesztésére kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az SDT kínálta 

lehetőségeket; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve 

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk; 
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 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák 

megbeszélésére, kezelésére; 

 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  

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

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, 

önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

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

módszerek, gyakorlás; 

 

C: a magatartásra ható módszerek: a.) ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, 

bíztatás, elismerés, dicséret (pl.: szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki 

órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás…); 

írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - 

igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), oklevél, kitüntetés, alapítványi 

fenntartói, országos szintű elismerések; - osztályozás; - jutalmazás). Milyen 

tevékenységet jutalmazunk és milyen formákat használunk a jutalmazáshoz. pl.: Mit 

jutalmazunk? 

 hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartást, szorgalmas, folyamatos, 

odaadó,    

 közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezések) 

 együttmüködésben a Dornyay Béla Múzeummal valamennyi évfolyamra kiterjedően 

múzeumpedagógiai foglalkozások segítségével alakítjuk ki és erősítjük a tanulók 

lokálpatrióta attitűdjét, formáljuk esztétikai érzékét, készségét. 

A jutalmazás formái lehetnek:  

a) szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom (könyv, különféle tárgyi 

jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök, kirándulás, 

táborozás, tanulmányút, ösztöndíj, tandíjmentesség…) 

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

osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!), tanuló 

kizárása az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!) 

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

körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják 
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megakadályozni): felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, 

átterelés, elmarasztalás; 

 A nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz 

gyakran használatos leszűkített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a 

gyermekek fő tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, 

szabadidő…).  

 A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a 

következők lehetnek:  

a) nyelvi (verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket a nyelv segítségével továbbítjuk): beszéd, beszélgetés (a nevelés 

egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát 

tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség 

alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos), 

interjú; 

b) nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök 

kísérhetik (beszélgetést kísérő gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsérő szavakat 

kísérő mosoly) vagy helyettesíthetik (fenyegető mutatóujj korhalást) 

közleményeiket: arckifejezés (mimika), szemmozgás, tekintet, testközelség, 

térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok (gesztusok), kulturális 

jelzések, 

 szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben 

a családban (gyermekkori beidegződés) majd az iskolai közösségben), ezért nagyon 

fontos, hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában, 

 technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez (ezek olyan eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal 

szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi 

tulajdonságait, készségeit: fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés, 

 szociális készségfejlesztő technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése): minta- és modellnyújtás, 

megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység; 

 

1.1.7 Eszközeink, eljárásaink, elvárásaink a tanárokkal szemben  
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Ahhoz, hogy kitűzött céljainknak megfeleljünk, az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

kívánjuk folytatni: 

Következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink 

nevelése és formálása érdekében. 

Folyamatos ellenőrzéssel kitartó munkára, tanulásra ösztönözzük diákjainkat. 

Rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról. 

Az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a 

szülőket. 

A hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében: egyéni foglalkozásokat, korrepetálásokat, 

differenciált oktatásszervezési formákat alkalmazunk. 

A tehetséges tanulóink számára szakköri foglalkozásokat biztosítunk. 

A délutáni foglalkozásokon és a szaktárgyi órák keretében a tanulás tanítására kiemelt 

figyelmet fordítunk. 

Törekszünk a szaktantermi rendszer kialakítására, az IKT eszközök alkalmazására. 

 

Kitűzött céljaink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: 

 minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük nevelésének, fejlesztésének 

optimális lehetőségét, 

 osztályfőnöki, csoportvezetői munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a családokkal 

való kapcsolattartásra,   

 együttműködünk saját tantestületen belül, együttműködünk a családokkal, külső 

szakemberekkel, jelzéseket adunk és veszünk tanítványaink fejlesztésének biztosítása 

érdekében. 

 fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában keresi a tehetséget, felismeri és kiteljesíti azt, megtalálja az ehhez 

szükséges kapcsolódási pontokat, pedagógusokat, szervezeteket, partnereket. 

 

1.2  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 A fejlesztési területek és a 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. 
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E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 

1.2.1  Az erkölcsi nevelés 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és 

művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az 

elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

1.2.2  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, 

akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár 

tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen 

elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 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, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 
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magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és 

az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges 

voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 

történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-

oktatatás egészében evidenciának kell lennie.    

 

1.2.3 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó 

állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség 

(szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák 

elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból 

sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is 

feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  

Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel 

a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori 

sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a 

Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

1.2.4 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre 
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és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

1.2.5 A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre 

segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, 

ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában 

foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

1.2.6 A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A 

testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  Feladat, hogy a családdal együttműködve 

felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok 

betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen 

szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat 
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kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram 

elméleti és gyakorlati minőségétől.    

1.2.7 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  

1.2.8 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természettudományi 

oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori 

sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a 

természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. 

Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az 

ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, 

melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak 

merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és 

begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka 

világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell 

arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A 

természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a 

környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és 

a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell 

biztosítani.    
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1.2.9 Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, 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. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

1.2.10 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy 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 az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési 

folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén 

nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

1.2.11 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 és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. 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, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
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1.2.12 A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az 

egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

 

1.3  Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a 

nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű 

bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

(modulszerű) tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások 

révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 
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 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése.  

 

1.3.2  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 
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1. 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. 

 

2. 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 elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 
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Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

 az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

 

 

 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség 

aktív részvétele.  

 

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén 

érhető el.  
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A tanulók, annak érdekében, hogy: 

 megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

 érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

 gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

 

az intézményi pedagógiai feladatok a megvalósítás érdekében:  

 az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

 az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

 az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán 

kívüli programjainak meghatározása. 

 

A pedagógusok, annak érdekében, hogy: 

 képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, 

javaslataikat; 

 rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-, 

szervezési- és elemzőkészséggel 

 

az intézményi pedagógiai feladatok a megvalósítás érdekében:  

 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

 a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

 a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    
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 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a 

továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

 

A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy: 

 mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz; 

 kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

 együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

 

az intézményi pedagógiai feladatok a megvalósítás érdekében:  

 a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos 

kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

 megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a tanulókkal 

kapcsolatos  

 igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

 a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

 a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai 

feladatok:  

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő fórumokat, 

szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai élet egyes 

területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

 A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a 

tanulóközösségek fejlesztésében.  
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Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  

 Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Ennek keretében: 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.  

Ennek keretében: 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 tapasztalatokat 

gyűjthetnek.  

 Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása.  

1.5  A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök, csoportvezető főtárgy 

tanár feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
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 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

1.5.1 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.5.2 A csoportvezető főtárgy tanár feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli csoportjának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja a csoportjában tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a 

szülőkkel. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja a csoportjával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, hiányzások 

igazolása. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz a szakági munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az 

egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek 

erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák 

megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 

több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való 

mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, 

folyamatos kommunikáció. 

 

 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 

készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink 

rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          

 

Forrásaink: 

 óvodai vélemények 

 egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

 pedagógusok megfigyelései 

 szülők, környezet véleménye 

 

Módszerek: 

  óvodai látogatás    

  iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

  kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

  pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

  adatgyűjtés 
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A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen 

belül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit: 

 tudományos tehetség 

 vezetői tehetség 

 pszichomotoros tehetség 

 művészi tehetség 

 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűsséggel bármely társadalmi rétegben született 

gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség csak 

abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal 

rendelkező gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik 

kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális 

gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi 

adottság és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi 

tehetséges ember is van. A felismert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, 

mindenre kiterjedő nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség. 

 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

 

 A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 

kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a 

tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben 

foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, 

gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

 Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

 Szakkörök, klubok 

 Második idegen nyelv 

 Pályázatok 

 Képzőművészeti kiállítások 

 Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 

 Vetélkedők 
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 Középiskolai előkészítők 

 Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák 

 

Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges 

tanulók korai felismerése, hogy 

minél hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, illetve 

az óvónők látogatása az 

iskolában, az óvónők 

véleményének kikérése. 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 

Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése beszélgetés a 

szülőkkel, edzőkkel, 

tanárokkal. 

A partnerekkel való 

permanens kapcsolattartás. 

 

 

Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

önmegvalósítás jegyében. 

A szükséges szakmai 

támogatás biztosítása, 

melynek eszközei: 

 tanórai csoportbontás, 

differenciálás; 

 érdeklődés alapján 

szerveződő szakkörök, 

klubok; 

 tagozatos, speciális 

tantervű osztályok 

létrehozása; 

 tantervdúsítás; 

 tanulmányi versenyekre 

való felkészítés; 

 középiskolai előkészítő 

tanfolyamok; 

  táborok, erdei iskola.  

A szakkörök és klubok 

sikeres működése. 

 

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel. 

 

Sikeres felvételi vizsgák 

(továbbtanulás). 

 

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés. 

 

Egyéni produktumok, 

publikációk, műalkotások 

létrehozása. 

 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 
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Célok Feladatok Kritériumok 

Célunk az esélyegyenlőség 

biztosítása valamennyi 

tehetséges gyermek számára 

társadalmi hovatartozástól 

függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és  

anyagi háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző 

szakkönyveket, folyóiratokat, 

feladatgyűjteményeket. 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, a kerületi 

önkormányzati stb. 

pályázatok felhasználásával.  

 

 

Célunk, hogy a tanulók 

vállalják tehetségüket és 

használják fel az 

érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges 

helyes utak, lehetőségek minél 

tágabb körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség 

gyümölcsöztetésének 

módját. 

Tudjuk, hogy a 

tehetséggondozás csak a család 

támogatása mellett lehetséges, 

ezért célunk a családdal való 

együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni 

a felismert tehetséget, a 

fejlesztés lehetőségét, 

formáját, helyét. 

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, 

sikerekről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.  

 

 

 

  

1.6.2  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 

nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti 

megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 
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családlátogatások, szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra 

szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

- nehezen tud koncentrálni; 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

A felzárkóztatás célja 

 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való  

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

   

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 
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1. A tanulási 

kudarcnak 

kitett 

tanulók 

felismerése 

- képességek felmérése iskolába  

  lépéskor – prevenció; pl.    

  Prefer,   

  Sindelar, ABC teszt 

- képességek felmérése az  

  iskoláztatás folyamán; pl.  

  induktív gondolkodás mérése 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus, 

szakértői 

bizottságban 

 fejlesztő pedagógus, 

pszichológus  

tanév eleje 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

folyamatosan 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak 

célirányos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév eleje, 

illetve közben 

beszélgetés (gyerekkel, 

szülővel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

folyamatos 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

első félév 

2. A tanulási 

kudarcnak 

kitett 

tanulók 

fejlesztése 

(az iskolán 

belül) 

egyéni fejlesztés (fejlesztési terv 

alapján) 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, 

gyógypedagógus 

folyamatos 

differenciált tanóravezetés minden pedagógus folyamatos 

korrepetálás érintett pedagógus folyamatos 

napközi, tanulószoba napközis nevelő, 

tanulószoba-vezető 

folyamatos 

előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése 

esetén az első osztály 

megismétlése a szülő kérésére) 

tanító tanév vége 
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mentesítés bizonyos tárgyak 

értékelése alól 

igazgató, tanító, 

szaktanár, szakértői 

bizottság 

szakemberei, 

szakértői bizottságok 

szakemberei 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

  kis létszámú osztályok iskolavezetés, tanító, 

fejlesztő pedagógus 

tanév eleje, 

ill. 

folyamatos 

tanulásmódszertan, tanulás 

tanítása 

osztályfőnök vagy a 

kurzust oktató 

pedagógus 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

tréning (tanulástechnika, 

koncentráció stb.), relaxáció 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, 

pedagógus 

folyamatos 

3. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(iskolán kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók speciális 

szakemberekhez történő 

irányítása (szakértői 

bizottságok, orvosi 

intézmények) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatos 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak 

célirányos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév vége 

fejlesztő szakemberek szöveges 

értékelése az egyéni haladásról 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

negyedévente, 

illetve tanév 

végén 
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megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

folyamatos, 

illetve tanév 

vége 

tanulmányi eredmények 

elemezése 

(dokumentumelemzés) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév vége 

beszélgetés (gyerekkel, 

szülővel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van. 

 

A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség illetve 

fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség. 

 

Ez megmutatkozik a következőkben: 

 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 

szövegemlékezet fejletlensége). 

 olvasás-írás és a számolás zavara 

 mozgáskoordináció zavara 

 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

 ritmusérzék fejletlensége 

 a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

 a tartós figyelem hiánya 

 

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 

 

 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 
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 A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az órákról, 

szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos 

módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából 

adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy 

utasítás végrehajtására képes. 

 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 

szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 

megtanulása. 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az 

ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek 

szempontjából is fontosnak tartjuk. 

 Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a 

tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését. 

 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A 

felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés 

azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható 

szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A 

tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe. 

 

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják. 
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A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

 mozgás (nagy- és finommozgás), 

 testséma, 

 téri orientáció, 

 percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális 

tudatosítás. 

 

A fejlesztésbe bekerülők köre 

 

 Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

 A tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, 

tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 

Szervezeti formái 

 

 Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

 Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

A fejlesztés célja 

 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember 

 Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

 Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

 Mozgásfejlődés 

 Érzelmi élet fejlődése 

 Beszéd fejlődése 
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 Érzékszervek fejlődése 

 Prevenció, reedukáció 

 

Részképesség zavarok megszüntetése 

 Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

 Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

 

Ismeretek bővítése 

 Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 A fejlesztés elmélete és módszertana 

 

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

 pontos és differenciált vizuális észlelés 

 forma, méret, szín pontos felfogása 

 összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 

 megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura, háttér 

észlelése) 

 adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 

 vizuális információk téri elrendezése 

 vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 

 a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok 

kiemelése 

 adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe      

foglalása 

 összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása 

 a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása(a 

keresztcsatornák együttműködése) 

 rövid idejű vizuális-verbális memória 

 szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 

 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a 
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kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel 

az egész tanév folyamán.     

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

 

Módszerek 

 

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 

építve kerülnek kialakításra. 

 

Kidolgozott fejlesztő programok 

 Tervezett szenzomotoros tréning 

 Sindelar-program 

 Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban 

 

Egyéb fejlesztő terápiák 

 Érzékszervek működésének fejlesztése 

 Érzelmi intelligencia 

 Beszédfejlesztés 

 Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 

 Korai fejlesztés módszerei 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén: 

az adott diszfunkció 

csökkentése, esetleg 

megszüntetése 

a korábbi fejlődési szakaszban 

gyökerező hiányosságok és 

torzulások feltárása, 

rendezése, újratanulása. 

Az okok (diszfunkció) 

felkutatása különböző 

diagnosztikai módszerekkel 

(pszichológus). 

A diszfunkció kezelése 

megfelelő terápiákkal: 

    - személyiségfejlesztés 

       egyéni és csoportos  

Életkorának megfelelően a 

gyermek is értse meg a 

problémát. 

Érezze szükségét és fogadja el 

a segítségnyújtást. 

Kooperáljon (tanácsadó- 

kliens kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongások. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Érzelmi életük egyensúlyban 

tartása, sikereik és kudarcaik 

egészséges feldolgozásának 

segítése. 

 

A kompenzáló 

magatartásformák elhagyása. 

 

 

       tanácsadás,relaxáció 

       kognitív terápiák (Coping     

       Cat) elsődleges és másod- 

lagos  kontroll erősítése  

       program (PASKET) 

    - kommunikáció 

       szerepjátékok 

       szerepáttétel 

       szituációs játékok 

A megküzdő mechanizmusok 

erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a 

helyzethez adekvátak 

legyenek. 

Kompenzáló mechanizmusaik 

száma és intenzitása 

csökkenjen. 

 

II. Tanulási zavar esetén: 

A tanulási nehézség 

csökkentése vagy 

megszüntetése  

(ez feltételezi az ezt kiváltó 

ok megszüntetését). 

 

 

 

 

 

Beszédfejlesztés (logopédus): 

- arány- és hangsúlyeltolódás 

alkalmazása, 

- a környezet pontos 

észlelésén és tapasztalásán 

alapuló fejlesztés. 

 

A tanulási zavart kiváltó okok 

felderítése és kiküszöbölése a 

fejlesztő pedagógusok által. 

Képesség és készségszint 

felmérés. 

 

Fejlesztő, felzárkóztató 

programok kidolgozása 

személyre szabottan, 

részleges kiemeléssel, arány 

és hangsúlyeltolódással. 

A támasztott követelmények 

pontos, objektív 

meghatározása az egyén 

lehetőségeihez mérten. 

 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 

fejlődés, változás 

mutatkozzék. 

(A fejlődés mértéke és 

ritmusa problémánként és 

tanulóként változó.) 

 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

A teljesítményorientáltság 

csökkentése. 

 

Oldott, bensőséges, 

szeretetteljes légkör 

megteremtése. 

 

 

Valamennyi apró, pozitív 

irányba történő változás 

megerősítése. 

 

A negatív kompenzáló 

magatartás ignorálása, más 

kompenzálási lehetőségek 

feltárása, az okok 

megszüntetése. 

Törekvés a szülőkkel való 

együttműködésre. 

III. Szocializációs zavar 

esetén: 

mivel a problémák a gyermek 

rendszerint a korai 

szocializáció rendellenes 

tanulási folyamatából, illetve 

a családi diszfunkciókból, 

vagy a szűkebb környezetéből 

erednek, ezért a problémából 

adódó zavarokat csupán 

csökkenteni tudjuk, de 

megszüntetni nem.  

 

Fontos, az életkori 

sajátosságok ismeretében, az 

iskolás gyermektől elvárható 

viselkedésformák, és a még 

nem követelhető kontroll 

szétválasztása. 

 

Pontos meghatározása annak, 

amit elvárunk a gyermektől és 

ennek a gyermek számára jól 

érthető (életkorának 

megfelelő) közlése. 

 

Tudja, hogy mit várnak el 

tőle. 

 

Döntéshelyzetben tudjon jó és 

rossz, helyes és helytelen 

között választani. 

 

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt. 

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Célunk tehát a kompenzálás 

és a kooperáló szülők segítése 

a nevelési kérdésekben. 

 

 

 

 

Feladatunk a pozitív 

modellnyújtás, a pozitív 

megerősítés és a minősítés. 

A gyermekben rejlő pozitív 

értékeknek kiaknázása. 

 

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztet körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  Ezen belül feladatai közé tartozik 

különösen:  

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztet  okok feltárása érdekében,  

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,  

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,  

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi,   

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

 

Hogy a fenti megsegítési módok közül mikor és melyiket alkalmazzuk, azt mindig a szóban 

forgó tanuló helyzete, problémáinak oka határozza meg. De bármelyik is kerüljön sorra, a 

segítés célja, hogy a gyermek és családja kedvezőbb körülmények közé jusson, s ezzel az 

iskola -a maga igencsak szűkös lehetőségeihez mérten - elősegítse a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségek enyhülését. 
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1.6.5  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal,  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;  

 egyéni foglalkozások;  

 a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;  

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  

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

csoportos használata;  

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;  

 iskolai sportkör, szakkörök;  

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok);  

 szabadid s foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);  

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);  

 a szülőkkel való együttműködés;  

 családlátogatások;  

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;  

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról.  

 

 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

A diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
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Az iskolai diákönkormányzat  

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve 

annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat 

szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja 

el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

 

A diákönkormányzat egyetértési joga  

 az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor 

 a házirend kialakításakor 

 minden tanulókat érintő kérdésben. 

 

A diákönkormányzat véleményezési joga 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

 

 

Az iskolai diákközgyűlés 

 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az 

intézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi 

élet egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 

intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az 

iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 
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 Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös 

tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

 A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

 A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a 

tanulók javaslatai alapján 2 fő diákképviselőt választ. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen térítésmentesen 

biztosítja. 

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. hulladékgyűjtés 

stb.) maga dönt. 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Iskolánk és partnereink - tehát a diákok és a szülők közösségeinek - kapcsolata a 

kölcsönösségre épül, kiegyensúlyozottságra törekvő. Ahhoz, hogy a szülők döntően 

elfogadják az iskolánk célkitűzéseit, méltányolják, sőt támogassák törekvéseinket, szükséges, 

hogy minden módon keressük az együttműködés lehetőségeit. E kapcsolatban a mi feladatunk 

a kezdeményezés, a kommunikáció formáinak és lehetőségeinek megteremtése, a 

folyamatosság biztosítása. Ezzel párhuzamosan figyelemmel kísérjük, mérlegeljük és a 

kölcsönös megfelelősség esetén az iskola működésébe beépítjük a szülői és tanulói 

kezdeményezéseket. 

 

A kapcsolattartás első számú feladata a gyermek egészséges személyiségfejlődésének 

biztosítása, s ez az ezt segítő tényezők hatásának megerősítését, a romboló erőknek pedig 

távoltartását követeli meg szülőktől, pedagógusoktól egyaránt. 

 

A gyermeket mindennapjai során három közegből érik meghatározó hatások: 

 az otthon és környezete 
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 az iskola 

 a „nagyvilág” (elsősorban a média és a kereskedelem irányából) 

 

Az iskola és család elsőrendű feladata, hogy a külső ingerek helyes befogadására készítsük 

fel, neveljük tanulóinkat. Ez a cél azonban nem vagy csak igen nehezen megvalósítható a 

szülői ház segítsége, az azzal való együttműködés nélkül.  

1.8.1   A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

Eme együttműködésnek a legfontosabb színtere a szülői munkaközösség. Iskolánk 

folyamatosan informálja az SZMK-t, a szülők pedig egyéb tevékenységük mellett 

közreműködnek az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában.  

 Szóbeli spontán információcsere szülő és a pedagógus között. 

 Írásbeli értesítés valamelyik fél részéről. 

 On-line kapcsolattartási formák (honlap, 3levelező rendszer, Facebook-csoportok 

létrehozása osztályonként és iskolai szinten). 

 Családlátogatás. 

 Fogadóóra. 

 Szülői értekezlet. 

 Nyílt tanítási órák. 

 Intézményvezetői tájékoztatók 

   

1.8.2  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

Iskolánkban a diákokkal való kapcsolattartás alapelve: a tevékeny részese az intézményben 

folyó nevelő-oktató munkának, következésképpen szüksége és joga van az iskolai életéhez 

kapcsolódó teljes körű információra, illetve az iskola életében való aktív részvételre. Ennek 

formái: 

 

 Személyes beszélgetés diák és pedagógus között 

 On-line kapcsolattartási formák (levelező rendszer, Facebook-csoportok létrehozása 

osztályonként és iskolai szinten). 

 Osztályfőnöki óra 

 Faliújság,  

 Diákönkormányzat,  

 Iskolai rendezvények, programok 
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Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:  

 

 Az intézmény fenntartójával: a Hibó Tamás Művészeti Alapítvánnyal 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestületekkel és polgármesteri 

hivatalokkal 

 A megyei pedagógiai intézetekkel 

 A járási oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel  

A területileg illetékes nevelési tanácsadóval  

Termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:  kap 

Gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel 

Egyházak helyi gyülekezeteivel  

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért a főigazgató vagy helyettesei a felelősek. 

Az  egyes  intézményekkel,  szervezetekkel  kapcsolatot  tartó  nevelőket  az iskola éves 

munkaterve rögzíti.  

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az általános iskola igazgatósága rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a somoskőújfalui háziorvosi szolgálat illetékes egészségügyi 

dolgozóival, az iskolaorvosi szolgálattal, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát.   

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők: 

a) javítóvizsga 

b) osztályozó vizsga 

c) különbözeti vizsga 

d) pótló vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  
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 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint 

az intézmény honlapján közzétesz.  

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a 

vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap. 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet 

vizsgázni. 

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek 

szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is 

aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának 

kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel 

írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.  

 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

- szóbeli vizsga 

- írásbeli vizsga 

 

A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai 

1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 

esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc.  

2. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 
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3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 

előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki 

a tanulót előzőleg tanította. 

4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  

5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak 

jelen kell lennie. 

6. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 

kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.  

7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat 

vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 

meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, 

mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot 

kell adni, annak megismétlésére. 

10. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

11. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

12. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

13. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

14. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell 

jegyezni.  

15. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a 

diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 

(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni.A 

tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, 

melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli 

és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell 

eszközölni. 
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17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

18. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

 

A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja, hogy szabályozza a diákok tanulmányok alatt tett vizsgáinak 

lebonyolítási rendjét. 

A jogszabályok szerint a tanulmányok alatti (osztályozó-, javító-, különbözeti) vizsga  

 követelményeit; 

 (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) részeit; 

 értékelési rendjét 

a nevelőtestületünk a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos 

módon – az iskola honlapján is – nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák 

lebonyolításakor figyelembe vesszük a vonatkozó jogszabályokat. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon diákok osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

iskola pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

 

 A vizsgaszabályzat hatálya 

 

E vizsgaszabályzat az iskolánk által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra; 

 különbözeti vizsgákra; 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az iskola valamennyi diákjára, 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik; 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít; 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
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Kiterjed továbbá más intézmények olyan diákjaira, akik átvételüket kérik az intézménybe, és 

ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga letételét írja elő és az iskola 

nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A vizsgaszabályzat hatályba lépése 2012. szeptember 1., érvényessége határozatlan időre szól. 

Felülvizsgálatát a főigazgató és a nevelőtestület kezdeményezheti. 

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának szabályait a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendelet határozza meg. 

A tanulmányok alatti valamennyi vizsga háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik. A bizottság 

tagjait – az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve – az igazgató írásban bízza meg a 

vizsgát megelőzően. A két bizottsági tagnak és az elnöknek titoktartási kötelezettsége van.  

A vizsgáról jegyzőkönyvet készítünk az elnök és a tagok aláírásával. 

A jegyzőkönyvhöz, amelyet az irattárban a jogszabálynak megfelelően megőrizünk, 

mellékletként csatoljuk a vizsgázó diák írásbeli dolgozatát, a szóbeli felkészülés alatti 

jegyzeteit, valamint a munkaközösség-vezető hitelesítő aláírását.  

Az írásbeli dolgozatot a diák megtekintheti, az értékeléssel kapcsolatban írásban észrevételt 

tehet. A szülő – kérésre – a vizsgaanyagba betekinthet. 

 

 Az írásbeli vizsga általános szabályai 

 

Az írásbeli vizsga alkalmával követendő szabályok a vonatkozó jogszabályokban. 

A legfontosabb szabályok: 

 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, 

ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. 

 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki. 

 Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével ellátott lapokon, 

feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép 

használatát. 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola 

gondoskodik. 
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 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet. 

 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

 

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális  

idő vizsgatantárgyanként negyvenöt perc.  

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni; 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja; 

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között 

pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga harmadik vizsgaként – szükség 

esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető. 

 

1.9.1 A szóbeli vizsga általános szabályai 

 

Legfontosabb szabályok: 

 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

 A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

 A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális 

idő vizsgatantárgyanként tizenöt percnél több nem lehet. 

 A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább harminc perc időt kell biztosítani a 

vizsgázó számára. 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, 

és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket. 

 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
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 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól kaphat segítséget. 

 A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 

kifejtésében elakadt.  

 A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében 

megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a 

rendelkezésére álló idő letelt. 

 Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat vele. 

 Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet 

elhagyhatja. 

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján: 

 a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tizenöt perccel meg kell növelni; 

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen; 

 ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és 

kifejtenie. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három szóbeli vizsgát tehet. 

A jogszabály részletesen szabályozza: 

 a szóbeli vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság következményeit; 

 a vizsgáról fel nem róható okból elkéső vizsgázó ügyét; 

 a vizsgáról felróható okból elkéső vizsgázó ügyét; 

 a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó vizsgázó ügyét. 

1.9.2 A gyakorlati vizsga általános szabályai 

 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak: 

 testnevelés; 

 informatika 

 ének-zene; 

  vizuális kultúra 
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Legfontosabb szabályok: 

 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára a munkaközösség-

vezető hagyja jóvá. 

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, 

illetőleg folytatható. 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele. 

 Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül –egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 

 

1.9.3 Vizsgaszervezés 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a diáknak osztályozóvizsgát  

kell tennie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelménynek egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

 a meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet; 

 a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. Ezt a szándékot a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző harmincadik napig kell jelezni. 
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A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. Tehát az 

osztályozóvizsga letételéhez nem elegendő a szaktanár engedélye, hanem a nevelőtestület – 

igazgató által aláírt – határozata is szükséges. 

Iskolánkban osztályozó vizsgára jelentkezni – a tanév elején megadott határidő 

szerint –lehet. A jelentkezéshez szülői aláírás szükséges. A vizsgákat a munkaközösségek 

szervezik a vizsgaszabályok szerint. 

Egy-egy tantárgy vizsgaanyagát a munkaközösség tagjai állítják össze. Egy vizsgaidőszak 

adott napján évfolyamonként azonos dolgozatot kell íratni. A munkaközösség-vezető az 

aláírásával hitelesíti, hogy az írásbeli és a szóbeli vizsga anyaga megegyezik a pedagógiai 

programban meghatározott, adott évfolyamra  vonatkozó követelménnyel. 

A szóbeli vizsgák nyilvánosak, de a megtekintési szándékot legkésőbb a vizsganap előtti 

munkanapon írásban jelezni kell az iskola titkárságán, és a megtekintés csak akkor 

engedélyezhető, ha azzal a vizsgázó is egyetért. Osztályozó vizsgát a tanév rendjében 

meghatározottak szerint két időszakban félévkor és tanév végén. A tanrenden kívüli órákból 

félévente, az osztályozó értekezletet megelőző hétig kell a vizsgát letenni. 

1.10 Művészeti alap- és záróvizsga 

A művészeti iskola az alapfok 6. évfolyam végén művészeti alapvizsgát, a továbbképző 10. 

évfolyam végén pedig záróvizsgát szervez, amennyiben ezt a tanulók írásbeli jelentkezéssel 

igénylik. Az alap- és záróvizsga követelményeit a helyi tanterv tartalmazza, az ide vonatkozó 

rendeletek alapján. A 6. évfolyam után a továbbhaladás feltétele az alapvizsga letétele. 

1.11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

1.11.1 Az általános iskolában 

 

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól 

kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az 

első tanév megkezdéséhez kötheti. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt 
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biztosító iskola). Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további 

felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél 

előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további 

felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a 

felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – 

nyilvánosságra kell hozni. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

kormányrendelet határozza meg. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 

vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola 

igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-

számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a 

köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

székhelyén van. 

A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az 

az iskolatípus változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. 

Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a 

tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az 
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átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai 

tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek 

tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

 Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 

A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell 

dönteni. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább 

tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja 

előtt - nyilvánosságra hozzuk. 

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével - az igazgató dönt. 

 

1.11.2 A művészeti iskolában 

1.11.2.1 A tanulói jogviszony létrejötte 

A tanulói jogviszony a kitöltött és aláírt jelentkezési lap titkárságon való leadásával jön létre. 

A tanulói jogviszony meghosszabbítását minden tanév elején a kitöltött jelentkezési lap 

biztosítja. 

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell: 

 A tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, gondviselője nevét, édesanyja 

leánykori nevét, elérhetőségét 

 Tanulói azonosítóját 

 A választott tanszak megnevezését, évfolyamát, és a képzés helyét 

 A csoportvezető pedagógus nevét 

 A jelentkezés dátumát 

 Szülői nyilatkozatot az állami normatíváról és a hátrányos helyzetről 
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 Szülői hozzájárulást a személyes adatok kezeléséről 

Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát, 18 

éves korig. 

A jelentkezési lap csak a szülő (gondviselő) aláírásával együtt érvényes, 18 éves kor felett a 

tanuló is aláírhatja jelentkezési lapját. 

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja az iskola létszámkeretét, az intézmény felvételi 

vizsgát tarthat. Új csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvényében történik. A 

felmenő rendszer működésének biztosítása érdekében új csoport indításának ajánlott 

minimális létszáma 12 fő. 

Amennyiben a kívánt telephelyen és tanárral a képzés nem indítható, az iskola törekszik arra, 

hogy a tanuló oktatását más csoportban szervezze meg. 

Az osztályba sorolás elsődleges szempontja nem az életkor, hanem a választott tanszakban 

való jártasság szintje. A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető 

létszámkeretig az intézmény más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 

iskolába belépni, a tanulót a másik művészeti iskolában kapott bizonyítványa alapján soroljuk 

be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantervben 

rögzített minimumkövetelményeinek való megfelelés a választott tanszak tantárgyaiból. 

1.11.2.2 A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki: 

 Az adott tanévet elvégezte és a következő tanévben nem iratkozik vissza az iskolába. 

 Aki igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 
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 Aki a tanítási órák 30%-ánál többet hiányzott, feltéve, hogy az iskola a tanulót, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette a 

mulasztás következményeire. 

 Aki tanév közben írásban kiiratkozását kéri. 

 Aki esedékes térítési díj vagy tandíj fizetési kötelezettségét elmulasztotta. 
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2 A Dr. Krepuska Géza Általános Iskola helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünk helyi tanterve a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló – a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet módosításaként kiadott – 

5/2020. (I. 31.) kormányrendelet alapján készült.  

2.2 A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő helyi 

tantervek vonatkozásában* 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

 1.sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára” 

 2.sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”  

 („A változat” illetve „B változat”) az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom  A változat 

5-8. évfolyam Biológia  A változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene  A változat 

5-8. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat Emelt 

óraszámú kerettantervek A változat 

 

 

2.3  Tantárgyi struktúra és óraszámok 

1–4. évfolyamon 

Az angol nyelv első idegen nyelvként történő oktatása a 4. évfolyamtól felmenő rendszerben a 

2021/2022-es tanévtől valósul meg.**** 

A: Kötelező minimális óraszám 

B: A helyi tanterv által meghatározott óraszám 

C: A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő óraszámok 
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Tantárgyak 
1. 

évf. 
 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 A B A B C A B C A B C 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 8 7 8 8 5 5 7 5 5 6 

Idegen nyelv 

(angol)**** 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

Matematika 4 5 4 5 4,5 4 5 5 4 5 5 

Etika /hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 0 0 1,5 1 1 2 1 1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

Életvitel és 

gyakorlat  
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Technika és 

tervezés 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Digitális kultúra 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Testnevelés és 

sport* 
0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

Testnevelés* 5 4 5 4 0 5 4 0 5 4 0 

Tánc és mozgás* 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Összesített 

óraszám*** 
22 24 22 24  22 24  23 25  
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*2011. évi CXC. törvény27. § (11), és az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet  

1. sz. melléklet 1.3.2. alapján 

5–8. évfolyamon 

A: Kötelező minimális óraszám 

B: A helyi tanterv által meghatározott óraszám 

C: A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő óraszámok 

D: A 2022/2023-as tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő óraszámok 
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0 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 A B D A B C D A B C D A B C D 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 0 4 4 4 0 3 3 4 0 3 4 4 0 

Idegen nyelv: német 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Idegen nyelv: 

angol**** 
(3) (3) 0 (3) (3) 0 0 (3) (3) 0 0 (3) (3) 0 0 

Matematika 4 4 0 4 4 4 0 3 3 4 0 3 4 4 0 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Történelem 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 

Hon és népismeret 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állampolgári 

ismeretek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Etika/ hit- és 

erkölcstan 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Természetismeret 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Természettudomány 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biológia-egészségtan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

Biológia 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 

Fizika 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 



70 

 

Kémia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 0 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 0 

Ének-zene 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Vizuális kultúra 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Informatika 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Digitális kultúra 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

Technika és tervezés 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Testnevelés és sport* 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 

Testnevelés*  5 4 0 5 4 0 0 5 4 0 0 5 4 0 0 

Közösségi 

nevelés(Osztályfőnöki) 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Tánc és mozgás* 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Természettudományi 

gyakorlat 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Idegen nyelv: angol** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Összesített óraszám*** 27 28  28 28   29 30  3 28 30  3 
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*2011. évi CXC. törvény 27. § (11), és az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 2. sz. melléklet 2.4. alapján 
**Választható tantárgy 

*** A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja alapján 

 

 

 

2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

Pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által 

összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

folyamatosan felülvizsgál és frissít).  

A kiválasztott könyvek biztosítják az egymásra épültséget és a munkaközösségek, valamint a 

tanítók, szaktanárok önállóságát. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 Lényeges szempont a taneszköz ára is. 

 

A tankönyvválasztás (változtatás) az adott munkaközösség teljes egyetértésével lehetséges, 

figyelembe véve az alábbiakat: 

 NAT és kerettanterv kompatibilis legyen; 
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 a műveltségi területek koncentrációja lehetséges legyen; 

 egymásra épüljön (egyes fejezetek, egyes évfolyamok); 

 nyelvezete, képanyaga vegye figyelembe az életkori sajátosságokat; 

 a tanulók képességeinek a fejlesztését szolgálja; 

 többségben lévő átlagos képességű tanulókhoz igazodjon; 

 a helyi tanterveknek és egyéb igényeknek megfeleljen; 

 munkafüzet - tankönyv anyaga illeszkedjék egymáshoz, változatos, érthető 

feladatokkal; 

 mindennapi alkalmazáshoz nyújtson ismereteket; 

 hívja fel a tanulók figyelmét a természet jelenségeire, a természetvédelemre; 

 tartalmazza a korszerű technikai és tudományos eredményeket, nézeteket; 

 segítse az önálló tanulást, az önálló tevékenykedést; 

 a kiválasztásnál az ár és a könyvek fizikai használhatósága is nagy szerepet kap. 

Eszközrendszerünk 

Az oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez és a NAT-ban, a kerettantervben javasolt 

fejlesztési követelményszintek eléréséhez az egyes tantárgyakban, műveltségi területeken 

elengedhetetlen a tárgyi eszközök, feltételek fejlesztése, hiszen csak így valósulhat meg az 

élményt nyújtó, motiváló, cselekvésre késztető tudásanyag prezentálása. 

A hagyományos eszközöket a korszerű oktatástechnikai eszközök, kooperatív és IKT-s 

módszerek együttes, komplex módon történő alkalmazásával ötvözhetjük eredményesen. 

Természetesen a megválasztott módszereknek, eszközöknek összhangban kell lennie a 

nevelői szabadsággal, ezek alkalmazása egyrészt a pedagógiai kulturáltság, másrészt a 

rendelkezésre álló feltételek függvénye. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről május végéig írásban, majd az iskola 

aulájában elhelyezett listán és honlapunkon tájékoztatjuk a szülőket. A tájékoztatóban 

megtalálható a kölcsönözhető tankönyvek listája is.  

 

2.5  A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

2.5.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
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Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés 

és a tanulás. 

Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, 

differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a 

tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban 

legyenek képesek irányítani. 

 

Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól 

megválasztott tankönyvcsalád.  

 

A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő 

pedagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 

jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és 

gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a 

fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési 

módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz. 

 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 
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 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az 

előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, 

eljárások. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával. 

 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, 

gondolkodás, logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének 

fejlesztése. 

 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása. 

 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az 

új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 

útján való értékelése.  

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, 

iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok 

stb.).  

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban.           

 Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges 

terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

  

2.5.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.  

Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai 

pályafutásának sikerét a nyelviség. 
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Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   

Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 

gyakoroltatása.  

Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  

Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, 

technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

 

A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, 

szokásokat alakít. 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 

fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 

önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 

más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 

éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.      

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre 

épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes 

tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási 

pontnak. 
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A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek 

megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen 

mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 

E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, 

megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, 

értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, 

önállóan is dolgozni tudjanak. 

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 

hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 

nyelvtudás terén.     

 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 

 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           

 

Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

 

2.5.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
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A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek 

fejlesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a 

tanulók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni 

küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az 

iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a 

nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – 

a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási 

etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó 

jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén 

keresztül.         

A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 

a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia 

alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom 

követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét 

kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség 

kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 

engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  

A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész 

életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a 

társadalomba (társadalmi tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 

 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetenciák 
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 természettudományos és technikai kompetenciák 

 digitális kompetencia 

 szociális és állampolgári kompetenciák 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 a hatékony, önálló tanulás 

 

A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő 

feladata, melynek keretében: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 

egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, 

valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 

egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia 

fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és 

államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, 

erkölcstan tantárgy terén;     
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 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

2.5.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű 

az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül 

az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.    

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése.      

2.6 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint és az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII.21.) 

EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.3.2. alapján szervezzük meg.  
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Szabadidő kibővítése 

 a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

 udvari sportpályák használata stb. 

 

A napközi otthoni szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként 

tornatermi vagy udvari testnevelési foglalkozáson vesznek részt minden nap. 

2.7 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

Választható tantárgyak  

 angol nyelv a 2020/21. tanévtől a hetedik és nyolcadik évfolyamon felmenő 

rendszerben kivezetésre kerül 

 

Választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A válaszható tantárgyak és tevékenységek körét az 

előző tanév március 15-ig ismertetik az osztályfőnökök. A szülőnek április 30-ig írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke mely szabadon választott tanítási órákon fog részt 

venni.  

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Intézményünk befogadó jellegű (inkluzív) intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges 

bánásmódot igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), illetve a halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására. 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük 

 a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

 a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

 a teljesítmények értékelése, 

 a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 
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 a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása, 

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

 a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 

különösen valamely személy vagy csoport 

 jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

 olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, 

és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami 

vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés 

lehetőségét. 

 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok 

lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli 

tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, 

továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a szülők 

kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világnézeti 

meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, 

amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; 

feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, 

továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag 

támogatott követelményeknek. 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon 

 a megkülönböztetés megszüntetése,  

 az egyenlő bánásmód,  
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 az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

 a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.  

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 a településen élők szociális helyzetét 

 a közszolgáltatások elérhetőségét 

 a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes óvodai 

csoportokban/iskolai osztályokban 

 a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, a lemorzsolódás arányát a továbbtanulási 

mutatókat 

 a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

 az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

 a kompetencia mérések eredményeit 

 a humán-erőforrás hiányát 

 az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

 a módszertani képzettséget  

 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek) 

2.8.1 Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló dokumentum 

 

Az intézmény elkészíti, és folyamatosan karbantartja a KÖZNEVELÉSI 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV c. dokumentumát. 

Felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor. 

Az esélyegyenlőségi intézkedési tervhez történő hozzáférést az intézmény (a helyi pedagógiai 

programhoz hasonló módon) lehetővé teszi. 

 

 

2.9 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai 
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2.9.1 A tanulói teljesítmények ellenőrzésének, értékelésének alapelvei 

 Az értékelés folyamatos megfigyelésen alapul. Mindig a gyermek érdekében a fejlesztés és 

megerősítés szándékával történik. 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor visszajelzést kapunk és adunk a tanítás-tanulás 

eredményéről (cél  tanítási-tanulási folyamat  eredmény; visszajelzés: a tanuló 

felé, a tanítási-tanulási folyamatra, a célrendszerre). 

 Vegyük figyelembe a gyermekek jellemző vonásait, életkori sajátosságaikat és a 

közösségben elfoglalt helyzetüket. 

 Értékelésünk minél tárgyszerűbb legyen, s arról tájékoztassa a tanulót, hogy tennivalójának 

mely részét oldotta meg sikeresen, hol, miben hibázott, mi lehet a hiba oka, és mit kell 

tennie a hibák kijavítására. 

 Teremtsünk megfelelő légkört az ellenőrzéshez! A gyerekek értsék és érezzék, hogy az 

ellenőrzés- és a vele együtt járó értékelés – nem a bizalmatlanság jele, hanem arra 

szolgál, hogy rávilágítson, hogy megfelelő ütemben, irányban haladnak-e a 

tanulásban. 

 A készségtárgyak érdemjegyeivel is motiváljunk, ne csak a kész munkát értékeljük, hanem 

az odavezető utat, akarat befektetést is. 

 Egyértelműen fogalmazzuk meg a követelményeket és az értékelési módszereket. A tanuló 

tudja, értse milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk el tőle. 

 Az új belépő tantárgyaknál – egyes tantárgyaknál bevált gyakorlat szerint – az első 

hónapban önként jelentkezés alapján feleltetünk. Felhasználjuk a tanulók véleményét 

egymás feleletéről a sajátos tanulási módszerek, követelmények tudatosítása 

érdekében. 

 A jól megválasztott értékelési szempontok nagy segítséget nyújtanak a tanulók 

önellenőrző, önértékelő, képességének kialakításában. 

 Az év végi osztályzatnak (szöveges értékelésnek) értékállónak kell lennie. Ezért 

meggyőződünk az eredményességről – a belső értékelési módszereken kívül – külső 

felmérésekkel, vizsgálatokkal is. 

 A gyermek szülőjének joga és kötelessége gyermeke tanulmányi előmenetelét figyelemmel 

kísérni. 

 Pedagógus feladata: folyamatosan informálni a szülőt a tanuló teljesítményéről. 

 

Az értékelés akkor sikeres és hatékony, ha: 

 Folyamatos, megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerű, nem kampányszerű. 

 Sokoldalú, méri az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a 

tudást, és feladat-meghatározó jellegű. 

 Változatos, vizsgálja a neveltségi szintet, figyelembe veszi a mindenkori életkori 

sajátosságokat, személyiségtípusokat és alkalmazza a metakommunikációs 

jelzéseket. 

 Kiszámítható, tudatosított. 
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Értékelésünk irányultsága: 

Súlypontjai: 

 A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 

törvények ismerete, értelmezése. 

 Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése. 

 A kialakult képességek ellenőrzése. 

 A NAT és a kerettanterv továbbhaladási feltétel követelményeinek teljesítése. 

Feladata: 

 A tanulócsoport eredményének viszonyítása az országos standardizált értékekhez. 

 Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára. 

 A követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás 

témáinak kijelölése. 

 A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz. 

 A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

Az 1-4. évfolyamon íratható mérések: 

 diagnosztikus és formatív mérés - nem osztályozható, a nevelőnek szóló visszajelzés - 

a tanító megítélése szerinti gyakorisággal. A differenciált fejlesztést szolgálják. 

 szummatív - összegző, értékelő, minősítő - mérés 

o év elején 

o év végén  

o ezeken kívül félévenként kettő 

o magyar nyelv és irodalomból, matematikából és környezetismeretből. 

 

5-8. évfolyamon íratható mérések: 

 év elején 

 a tantárgyi témakörökkel egyező számú feladatlapokkal 

 év végén 

nem szummatív: 

 1-2- tanítási óra anyagát számonkérő feladatlap 

 

A tanuló túlterhelésének elkerülésére napi maximum 1 témazáró íratható. A témazáró 

felmérés érdemjegye súlyozottan vesz részt az osztályzat kialakításában. 
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2.9.2  Az értékelés eszközrendszere 

 

 A tanulók teljesítményét évközben érdemjegyekkel, tanév végén az éves 

összteljesítményt osztályzattal értékeljük. 

 Az 1. évfolyam végén és a 2. évfolyam első félévének végén előre meghatározott, 

nyomtatott skála szerinti szöveges értékelési formát és a köznevelési törvénynek 

megfelelő minősítést alkalmazzuk. 

 Az 3-8. évfolyamon valamint a 2. évfolyam második félévében a tanulói 

teljesítmények értékelése a köznevelési törvényben meghatározott érdemjeggyel, 

félévi és év végi minősítése az érdemjegyek, vagy a tanulmányok alatti vizsgán 

nyújtott teljesítmény alapján kialakított osztályzattal történik 

 A tanulók eredményeit a nevelőtestület félévkor és év végén áttekinti és dönt a 

magasabb évfolyamba lépésről. 

 Az erkölcstant, a hit- és erkölcstant szövegesen minősítjük az évközi bejegyzések 

alapján 

 

Félévi és év végi értékelési szintek: 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt 

 felzárkóztatásra szorul 

 

Az érdemjegyek ajánlott száma egy félévben: 
 

heti 1 órás tárgynál 3 jegy 

heti 2 órás tárgynál 3-4 jegy 

heti 3 órás tárgynál 4-5 jegy 

heti 4 vagy ennél több órás tárgynál legalább 5 jegy 

 
Törekedni kell arra, hogy az érdemjegyek adása időarányosan történjék a félév során. 

 

A dolgozatok értékelése szakmai munkaközösségenként a következő 

 

 

Társadalomtudományi tantárgyak 
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0 %- 49 % 1 

50 %- 60 % 2 

61 %- 74 % 3 

75 %- 89 % 4 

90 %- 100 % 5 

 

 
 

Mozgás és művészeit tantárgyak: 

0 %- 39 % 1 

40 %- 59 % 2 

60 %- 79 % 3 

80 %- 89 % 4 

90 %- 100 % 5 

 
 

Idegen nyelv 

 

0 %- 39 % 1 

40 %- 59 % 2 

60 %- 79 % 3 

75 %- 89 % 4 

90 %- 100 % 5 

 

Természettudományos tantárgyak és 

matematika 

0 %- 39% 1 

40 %- 54 % 2 

55 %- 74 % 3 
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75 %-   89 % 4 

90 %-  100 % 5 

 
 

 
 

Alsó tagozat 

0 %- 39 % 1 

50 %- 59 % 2 

60 %- 79 % 3 

80 %- 89 % 4 

90 %- 100 % 5 

Szempontjai: 
 
Osztályfőnöki értékelés a magatartás osztályzása esetén: 

 

 együttműködés a társakkal és tanárokkal 

 konfliktuskezelés 

 a szabályok betartása 

 a közösségben, osztályban elfoglalt hely felelősségtudat 

 kezdeményezőkészség önbizalom 

 az érdekérvényesítés képessége időbeosztás 

 kötelező feladatokon kívül végzett munka 

 

Osztályfőnöki értékelés a szorgalom osztályzása esetén: 

 

 a munkavégzés rendezettsége 

 munkafegyelem 

 a felszerelés és a házi feladat megléte 

 az odafigyelés és összpontosítás az önállóság 

 együttműködés érdeklődés 

  aktivitás 

 munkatempó  
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 igényesség 

 fejlődés, változások
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2.9.3  Az iskolai beszámoltatások rendje 

 

Ellenőrzési módok: 

Módjai: 

 Szóbeli: az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló 

feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

 Írásbeli: írásbeli felelés, röpdolgozat–feladatlap néhány óra anyagából, témazáró 

dolgozat. 

 Projekt: egyéni vagy csoportos 

 Gyakorlati: a kísérletek, mérések, készségek, munkafolyamatok egyes műveleteiben 

elért gyakorlottság mérése. 

Helye a tanulás folyamatában: 

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán. A házi feladatokat a visszacsatolás 

jelentősége miatt órák elején ellenőrizzük. A módszer tárgyanként változhat, de a 

felmerülő problémákat meg kell beszélni. 

 Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából. Szóbeli feleltetéssel heti 

egyórás tárgyaknál legalább félévente egyszer ellenőrizzünk, 2-3 órás tárgyaknál 

kéthavonta, magasabb óraszám esetén havonta. 

 Írásbeli ellenőrzés olyan tananyagrészek után, amelyeknél alapvető követelmény az 

írásos dokumentálása a megszerzett tudásnak. 

 Témazáró feladatlapok a témakörök lezárása után. Nagydolgozatot a témakörök végén 

íratunk. A nagydolgozat írását legalább egy héttel korábban bejelentjük, annál is 

inkább, mivel rendszerező, összefoglaló órák előzik meg a nagydolgozatot. 

 Évfolyamszintű mérések. A kompetencia alapú oktatás és a meghatározott 

évfolyamonként történő felmérés érdekében a tanév elején és tanév végén is végzünk 

felmérést a 4. a 6. és a 8. évfolyam végén. 

 A gyermekek füzeteinek ellenőrzése. Felső tagozatban félévente legalább kétszer 

láttamozzuk, míg alsó tagozatban napi szinten ellenőrizzük a gyermekek munkáit. A 

tanszerek meglétét tanóránként ellenőrizzük. 

Minősítése: 

Szöveges értékeléssel (az első évfolyamon és a második évfolyamon félévkor): 

 A szöveges értékelésben megfogalmazzuk, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése 

önmagához képest a tantervi követelmények alapján. 
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 Tájékoztatást adunk arról, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és hogy 

mely területen vannak még hiányosságai. 

 Ismertetjük a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (figyelem, megfigyelő 

képesség, kreativitás, stb.). 

 Tájékozódunk a tanulónak a tantárgyhoz fűződő viszonyáról (érdeklődés, aktivitás, 

szorgalom, kitartás, stb.). 

 Kitérünk a tanuló szociális kapcsolatainak alakulására (viselkedés, együttműködés, 

vitakészség, stb.). 

 Megfogalmazzuk, hogy milyen a gyermek feladatvégzése a különböző 

feladathelyzetekben, munkaformákban (önállóság, önellenőrzés, feladattudat, 

munkamegosztás, szervezés, alkalmazkodás, stb.). Irányt mutatunk a továbbfejlődésre. 

 Az 1. évfolyam félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyam félévkor szöveges 

értékelést alkalmazunk. Ez a két meghatározott előírás mellett negyedéves és 

háromnegyed éves szöveges értékeléssel egészítheti ki a pedagógus a gyermekek 

munkáját azzal a céllal, hogy mélyebb és alaposabb tájékoztatást, útmutatást adjon a 

tanuló előrehaladásáról. 

 A szöveges értékelés terjedelmét, külalakját és formáját a pedagógus szabadon 

választhatja meg. 

 A tanév közbeni szóbeli és írásbeli munkákhoz továbbra is alkalmazzuk az eddig is 

használt motiváló célzatú jeleket (csillag, mosolygós, piros pont stb.). 

 Az értékelő lapokat alkalmazzuk a szülők tájékoztatására is gyermekük tanulmányi 

előmeneteléről. Az értékelést a szülővel egyeztetett időpontban (fogadó óra) 

megbeszéljük, az értékelő lapokat a tájékoztató füzethez csatolva juttatjuk el a 

szülőkhöz. A tanév végén az OM által kiadott hivatalos bizonyítvány pótlapokat 

használjuk. Az általunk készített értékelőlapok a tanév végén kitöltési-értékelési 

segédletet alkotnak a tanítók számára. 

Félév végi és tanév végi osztályzatokkal (amely évfolyamokon nem a szöveges értékelés 

van érvényben): 

 A 2. évfolyam végén és a további évfolyamokon félévkor és év végén alkalmazzuk az 

osztályozást. 

 Az év közben 5 érdemjeggyel félévkor és tanév végén 5 osztályzattal történik. 
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 Az érdemjegy visszajelentő informatív jellegű, a tanulási részteljesítmény és az adott 

témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredményét jelzi. 

 Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről a tanterv által előírt 

törzsanyagra vonatkozó követelmények tükrében. 

Osztályzataink a következők: 

 Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre 

mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, 

önállóan beszélni. Bátran mer visszakérdezni. 

 Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb 

előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak. 

 Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. 

Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli 

feladatát. Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

 Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 

Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló 

feladatvégzésre. (Akar, de nem megy.) 

 Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja, a továbbhaladási feltételeket nem teljesíti. 

 

Megállapodásaink: 

 A fenti értékelések alapján félévkor és év végén a következő minősítéseket adjuk az 1. 

évfolyamon, valamint a 2. évfolyamon félévkor valamennyi tantárgyból: 

 kiválóan megfelelt; 

 jól megfelelt; 

 megfelelt; 

 felzárkóztatásra szorul. 

 A tanulók és szüleik számára egyértelműen kell jelölni az írásbeli munkákon azt, hogy 

az elért teljesítmény hogyan viszonyul a maximális teljesítményhez. Ezt vagy a 
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százalékos eredmény feltüntetésével, vagy a következő képlet alkalmazásával (esetleg 

a két jelölés együttesével) tesszük meg: elért pontszám / maximális pontszám %-ban 

 A beírt osztályzatot csak a szaktanár javíthatja (egy vonallal történő áthúzással, * 

jelöléssel, megjegyzésben szignálással). 

 Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, 

illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 Iskolánkban, a félévi és év végi értékelésnél, az alábbi átlageredmények esetén, a 

tanulókat a feltüntetett érdemjeggyel kell minősíteni: 

 1,75-től  2 

 2,75-től  3 

 3,75-től  4 

 4,75-től  5 

 A határértéket el nem érő teljesítmény esetén, a pedagógus szakmai szempontok 

alapján dönthet a kedvezőbb érdemjegy megadásáról. 

 Félévkor, év végén a tanulók teljesítményének elbírálásánál az osztályzatok jellegük 

súlya szerint kerüljenek beszámításra. Az év végi osztályzatot a tanévben szerzett 

érdemjegyek alapján kell megállapítani. 

 A „felzárkóztatásra szorul” értékeléskor már első osztályban félévkor megtervezzük a 

fejlesztési folyamatot. 

 A tanító jelzése alapján belső gondozást végzünk. Ennek lényege: feltárjuk a 

hiányosságokat, fejlesztési tevékenységeket tervezünk. 

 Ha szükséges, más szakember segítségét kérjük. 

 A folyamatos fejlesztést 8. osztály végéig tervezzük belső gondozással. 

 A szabadon választott tanórai foglalkozások értékelése, minősítése: 

 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. A szülőnek, továbbá ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a 

tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra 

történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
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2.9.4 A projektoktatás értékelési formái 

Projektben nyújtott teljesítmény értékelése illeszkedik a hagyományos értékelési keretekbe, 

azokhoz igazodik az alábbiak figyelembe vételével. A projekt lezárásakor a tanulócsoport és a 

tanuló értékelése egyaránt megtörténik. Az értékelés három részből áll:  

 tanulói önértékelés,  

 társ/csoportértékelés,  

 tanári értékelés.  

A tanári értékelés során a tanulócsoport értékelését szövegesen, míg az egyéni tanulói 

értékelést 2-5 skálán érdemjeggyel kell elvégezni. A projektértékelés során az egyéni tanulói 

értékelésben elégtelen osztályzat nem adható. Amennyiben a tanuló nem vesz értékelhető 

módon részt a munkafolyamatban, értékelését csak szövegesen kell elvégezni. A tanári 

értékelés során a tanulói önértékelésre valamint a társ/csoportértékelésre figyelemmel kell 

lenni. 

A projekt értékelése tehát a hagyományos iskolai értékeléstől annyiban eltérő, hogy az 

értékelésben a tanulócsoport önértékelés formájában maga is részt vesz.  

Az értékelés jellemzői  

Általánosan érvényes jellemzők 

Az értékelés szempontjait a projektmunka megkezdése előtt a tanulókkal meg kell ismertetni.  

Az értékelésnek rendszeresnek kell lennie és szükség szerint folyamatos korrekció is 

lehetséges.  

Az értékelési kritériumoknak rugalmasnak kell lenniük.  

Lehetséges értékelési szempontok  

 Munkavégzés, véleményalkotás önállósága  

 Együttműködés foka  

 Saját ötletek  

 Önbizalom  

 Dominancia  

 Vitakészség  

 Megalapozott ítéletalkotás  

 Kitartás  

 

Az értékelés összetevői 

1. Tanulói értékelés  
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Cél: minden tanuló maga lássa, hogy a projekt megvalósítása során szerzett tudása mennyire 

használható, adaptív. Az értékelés az önértékelés módszerével történik, melyet a tanár 

kérdőívekkel és kompetencia-állítások megadásával segít. 

Kérdőív - mintakérdések  

 Milyen részfeladatokat vállaltál?  

 Mely lépéseknél érezted magad bizonytalanul és miért?  

 Mely lépések voltak a tervezettnél időigényesebbek?  

 Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel?  

 ……. 

 

Kompetencialista-állítások  

 Kitartóan dolgoztam.  

 A közös munka során mindvégig a feladatra koncentráltam.  

 Szükség esetén tudtam segítséget kérni.  

 Tapintatosan fogalmaztam meg a kritikát.  

• …….  

Az állítások 2-5 fokú skálán kerülnek értékelésre. 

 

2. Társ/csoportértékelés  

A fentiekhez hasonlóan. 

3. Tanári értékelés  

A tanári értékelés az alábbi részekből áll 

1. Projektfolyamat értékelése  

2. Projekttermék értékelése  

3. Prezentáció/előadás értékelése  

4. Az egyéni tanulói értékelés 

 

Az értékelés értékelőlap segítségével történik. Az értékelőlap kialakítható úgy, hogy az 

minden projekt értékeléséhez alkalmas legyen, de készíthető az adott projektre szabott 

értékelőlap is. Az értékelés lehet szöveges és/vagy pontozásos. (Utóbbi akkor kötelező, ha 

osztályozásra is szükség van.) 

4. A projektfolyamat értékelésének sajátosságai 
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 A tanár nem egyedül végzi, hanem a projektcsoport bevonásával.  

 A tanulók által készített projektterv és az összegző beszámoló minősége kerül 

értékelésre. 

5. Projekttermék értékelése  

Általános jellemzők:  

 Általánosan megfogalmazott és visszatérő kritériumok szerint történik.  

 Fontos a szakmai-tartalmi és az esztétikai kritériumok közötti arány megtalálása.  

Értékelési szempontok 

 Szakmai minőség: terjedelem, alaposság (3 pont)  

 Felhasznált források sokszínűsége, mennyisége (1 pont)  

 Megvalósítás: layout, grafika, esztétikum, ötletesség, stb. (2 pont) 

 

6. Prezentáció értékelése  

A prezentáció értékelésének fontos kritériuma, hogy az ne mosódjon össze a termék 

értékelésével!  

Lehetséges szempontok 

 A prezentáció felépítése  

 Kommunikáció  

 Eszköz/technika használata  

 Szakmai minőség.  

Az egyes szempontok súlyozása nagyban függ a prezentáció jellegétől. 

7. Az egyéni tanulói értékelés 

Az egyéni tanulói értékelés célja a tanuló projektfolyamat során mutatott teljesítményének 

összefoglaló értékelése, visszajelzés a saját előre haladásról és a csoportban végzett munkáról. 

Az értékelés a tanulói és a társ/csoportértékelés eredményeit figyelembe veszi, a 

projektfolyamatban mutatott teljesítmény, a projekttermékben megtestesülő tanulói munka és 

a prezentációban való közreműködés mértékét tükrözi. Az általános értékeléstől a 

projektértékelés annyiban eltér, hogy nagyobb hangsúlyt helyez az értékelés tanulót ösztönző, 

motiváló szerepére, éppen ezért elégtelen érdemjegyet a projektvezető tanár nem alkalmaz. 

Elégtelen teljesítmény érzékelése esetén a projektvezető tanár már a projektfolyamat során 

kiemelten támogatja az elmaradó tanulót. Amennyiben a tanuló teljesítménye mégis elégtelen 

marad, a projektzárás során az osztályzást el kell hagyni, de a közösség előtti szóbeli szöveges 
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értékelésre és a szülő tájékoztatására a tanulót segítő módon sort kell keríteni. Az elégtelen 

tanulói teljesítményt a szorgalom és magatartás minősítésekor figyelembe kell venni. 

 

 

2.9.5 A tanulók értékelésének dokumentálása 

 

Egységesen alkalmazzuk a következő színjelölést: 

 Témazáró dolgozatok: piros szín. Súly:125% 

 Szóbeli és írásbeli feleletek, projekt munka, röpdolgozatok: kék szín. Súly:100% 

 Egyéb érdemjegy (gyűjtőmunka, kiselőadás, külalak, pontok): zöld szín; Súly:75% 

 Az osztályzatot egyidejűleg írjuk be a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba. 

 A tájékoztatóban jelöljük a felelet témáját, a dolgozat tárgykörét. 

 Dolgozatokat mindenkinek a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítania (maximum 

2 hét), és értékeléssel együtt a tanulónak átadni, majd visszagyűjteni. A dolgozat 

értékelését a tanuló a kijavított dolgozatán megnézi, ha nem ért valamit, kérdezhet. A 

kisdolgozatokat a tanulók az értékelés után visszakapják, a nagydolgozatokat 1 évig 

megőrizzük. 

 A nagydolgozatok javítása közösen, a típushibák, alapfogalmak megbeszélésével 

történik. A hibás feladatokat mindenki megoldja újra. 

 A dolgozat értékeléséről a szülő az ellenőrző útján értesül, a kisdolgozatok kijavítását 

otthon ellenőrizheti, a nagydolgozat javítását megnézheti az iskolában a szaktanár 

fogadóóráján.  

 Egy hónappal a félév értékelése előtt a szülőt tájékoztatni kell arról, ha gyermeke 

bukásra áll (a minimumkövetelményeket nem tudja teljesíteni). 

 A félévi jegyeket a naplóban, valamint az ellenőrző könyvben dokumentáljuk. 

 A szaktanárok az osztályozó értekezlet előtt zárják le az egyes tantárgyak jegyeit. 

 Az év végi osztályzatok a naplóban, a bizonyítványban, valamint a törzskönyvben 

kerülnek dokumentálásra. 

 Egy tanítási napon íratható témazárók száma: 1-4. évfolyamon 1; 5-8. évfolyamon 

maximum 2. 
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2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 

 

1-4. évfolyam: 

 kizárólag a tanult anyag gyakorlását szolgáló feladatok 

 hétvégére és szünidőre nem adható plusz feladat 

 gyűjtőmunka csak olyan dokumentumokból kérhető, amelyek az iskolai könyvtárban 

megtalálhatók 

 

5-8. évfolyam: 

 az írásbeli házi feladat 

a)      a tananyagot begyakoroltatja 

b)      a régi ismeretet feleleveníttetheti 

c)      az új ismeretet előkészíttetheti 

 hétvégére és szünidőre legfeljebb gyűjtőmunkaként adható plusz feladat 

  a gyűjtőmunka nem számonkérhető, jó vagy jeles érdemjeggyel értékelhető, 

elfogadásáról a tanuló dönthet 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelési órákon, tanévenként két alkalommal a helyi tantervben foglaltak szerint. A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint: „Az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 

időszakban tanévenként, az iskola az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével, valamennyi 

évfolyamon megszervezi a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint tanulók 

bevonásával a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. 

2.13 Témanapok a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában 
2.13.1 Természetismereti napok 

 Őszi természetismereti nap 

 Téli természetismereti nap 

 Tavaszi természetismereti nap 

A természetismereti napok célja: tanulóink a 8. évfolyam végére ismerjék meg Somoskőújfalu 

és környékének természeti-, gazdasági- és lakókörnyezetét.  

Az úticélok évfolyamonkénti meghatározása és a dátumok pontosítása a tanévnyitó  

értekezleten történik. 

 

 
Őszi természetismereti 

nap 
Téli természetismereti nap 

Tavaszi természetismereti 

nap 

1.osztály 
Helyi nevezetességek 

felkeresése 
Helyi vállalkozó felkeresése Túra 

2.osztály Erdei túra Kiállítás megtekintése Túra 

3.osztály Lakóhelyünk és környéke Könyvtárlátogatás Túra 

4.osztály Tanösvény Üzemlátogatás Túra 

5.osztály Túra Múzeumlátogatás Túra 

6.osztály Túra Múzeumlátogatás Túra 

7.osztály Túra Múzeumlátogatás Tanösvény, túra 

8.osztály Karancs kápolna Üzemlátogatás Karancs - kilátó 

 

A projekt megvalósításának menete: 



99 

 

1. Előkészítő óra: 

- utazás előkészítése, időpontok egyeztetése 

- egyéni és csoportos feladatok kiosztása, csoportok megalakítása, határidők 

kijelölése, az értékelés szempontjainak ismertetése. 

2. Természetismeretei nap lebonyolítása: 

- szakemberek előadásai 

- megfigyelés 

- gyalogtúra 

- gyűjtőmunka 

- kiselőadások a helyszíneken 

- anyagvizsgálat 

- vizsgálatok elvégzése 

- munkafolyamatok kipróbálása 

- feladatlapok megoldása 

- plakát készítése 

3. Értékelő óra: 

- plakátkiállítás 

- projektértékelő lapok kitöltése, megbeszélése 

2.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési programja 

 

Az egészségnevelési program célja 

 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram  

 fittség megőrzése szempontjából való fontosságát;  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit  

        (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 

drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  

 elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 
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Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

 

 Szomatikus nevelés  

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 baleset megelőzésre nevelés  

Pszichohigiénés nevelés 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  

 környezeti hatások feldolgozására nevelés   

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

 Szociálhigiénés nevelés 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása  

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása  

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda  

 

Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 

 

Célok Feladatok Kritériumok 
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Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres 

testmozgásra való 

igény kialakítása 

- A három kondicionális alapképesség  

  (erő, gyorsaság, állóképesség), a  

  koordinációs képességek (egyensúly,  

  térérzékelés, reakciógyorsaság,  

  ritmusérzék, hajlékonyság)  

  fejlesztése.  

- A sportjáték komplex szerepének  

  kihasználása. 

- Mindennapos testmozgás gyakorlati  

  alkalmazása (heti 5 testnevelés óra +  

  min. 2 alkalommal játékos  

  testmozgás egyéb foglalkozásokon). 

- komplex intézményi mozgásprogram  

  tanévre aktualizált feladattervének  

  kialakítása és megvalósítása.    

A kondicionális és 

koordinációs alapképességek 

az életkornak megfelelő 

szinten legyenek (Eurofit-

mérés). 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai élet 

minden területét fogják át.  

Az egészséges „fair–

play” uralta 

versenyszellem 

kialakítása 

- A céllal szorosan összefüggő felnőtt  

  életben nélkülözhetetlen pozitív  

  tulajdonságok (küzdeni tudás,  

  alázatosság, hazaszeretet, kitartás,  

  büszkeség, önismeret, önuralom)  

  fejlesztése. 

- A közösségbeli „én-szerep”  

  felismerése. 

A tanulók:  

- vegyenek részt aktívan 

a különböző iskolai, 

kerületi sport-, illetve 

tanulmányi 

versenyeken, 

diákolimpiákon;  

- alakítsanak ki közös 

érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti 

kapcsolatokat. 

Az egészséghez és az 

egészséges 

környezethez való 

igény kialakítása 

- Megtanítani, bizonyítani, hogy  

  alapvető értékünk az egészség.  

- Kialakítani, hogy az egészség egy  

  soktényezős fogalom. 

- Az egészség megvédésére,  

  megőrzésére, visszaszerzésére   

  vonatkozó közérthető, de tudományos  

  ismeretek átadása. 

- Annak tudatosítása a tanulókban,  

A tanulók: 

- ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit; 

- legyenek igényesek a 

személyes higiéniát 

illetően; 

- ismerjék és 

alkalmazzák az 

egészség megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit; 

- legyen tudatos 
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Célok Feladatok Kritériumok 

  hogy az élethossziglani öntevékeny  

  testedzés, az önálló sportolás és a  

  motoros önkifejezés fontos eszköze a  

  személyiség fejlesztésének és a lelki  

  egészség megőrzésének.  

- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos  

  prevenció. 

- Az egészségmegóvó alternatívák  

  terjesztése, gyógynövények,  

  természetgyógyászat. 

- A saját testkép megismerése és a   

  testtudat kialakítása a tanulókban az  

  egészségtudatos, az egészség-   

  megőrzést preferáló  

  magatartás fontos része.  

- A helyes napirend kialakítása. 

- A környezetszennyezés, mint  

  egészségkárosító tevékenységforma  

  vázolása. 

- Az egészséges életmód-tréningek  

  beépítése az iskolai programokba  

  (sport- és egészségnapok). 

- A „természet-iskola” tevékenységek  

  megszervezése és megtartása  

  (tanulmányi kirándulások, erdei  

  iskolák, séták). 

stratégiájuk 

egészségük 

megőrzésére. 

Önismeret, önuralom, 

a társadalmi normák 

szerinti viselkedés és 

pozitív gondolkodás 

kialakítása 

- Értékorientáció, személyes  

  példamutatás, azaz a tanári  

  magatartás legyen modell értékű. 

- Tolerancia és empátia fejlesztése. 

- A kapcsolatok, problémák  

  konfliktusmentes megoldására való  

A tanulók:  

- iskolai életükben 

nyilvánuljon meg a 

felnőttek és társak 

tisztelete; 

- ismerjék fel a jó és 

rossz tulajdonságokat; 

- legyenek fogékonyak a 

tanárok által nyújtott 
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Célok Feladatok Kritériumok 

  igény kialakítása, fejlesztése. 

- A stressz- és feszültségoldás alapvető  

  fontossága az interperszonális   

  kapcsolatok kezelésében.  

   

  

modellekre; 

- tudjanak könnyen és 

vidáman 

alkalmazkodni a 

változó 

élethelyzetekhez. 

A biztonságos 

életvezetés 

elsajátítása 

- A fejlett technikai eszközök  

  szakszerű és biztonságos  

  használatának bemutatása,  

  megtanítása. 

- Rávilágítás a lehetséges  

  veszélyforrásokra. 

- Annak tudatosítása, hogy az  

  egészségtudatos magatartásra  

  szocializálásnak szerves része a lelki  

  egészség erősítése és fejlesztése, a  

  szükséges prevenciós folyamatok és  

  tevékenységek kialakítása.    

- A KRESZ, munkavédelem,  

  elsősegélynyújtás elsajátíttatása,  

  ilyen jellegű és témájú vetélkedők  

  szervezése. 

A tanulók:  

- ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 

vonatkozó szabályait 

és alapelveit. 

 

 

Az egészségnevelés várható eredményei 

1. A család szerepének megértése 

2. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

3. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása 

4. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. 

5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése 
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6. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása 

7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

10. A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

15. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.       

16. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

 

Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle 

formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 
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mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben 

szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen 

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a     

       szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön    

       minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.          

 

2.14.2 Az iskola környezeti nevelési programja 

 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

 

A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az 

érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket 

fejleszt, az embert képessé teszi az együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos 

hangolására, beleértve az önkorlátozást is. 
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Kiemelt stratégiai céljaink 

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása.  

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.    

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 

fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.  

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.  

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés.  

 Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.  

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  

 A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása. 

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése. 

 Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 

 

 

 

 Módszerek, tanulásszervezési formák: 

 

 A tanítási órák klasszikus módszerei  

 Kooperatív tanulási technikák  

 Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák   

 

A környezeti nevelés színterei 

 Tanítási órák 
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 Egyéb foglalkozások, a napközis és tanulószobai foglalkozások 

 Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok 

 Iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyek  

 ÖKO-hét  

 Projektnapok iskolán kívüli helyszínei  

 Iskolakert 

 

Környezeti nevelés a tanórákon 

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve, integrált módon. 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. 

Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: 

biológia-egészségtan, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során 

szerzi meg a tanuló a természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások 

sokaságát. Védeni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának 

ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon fontos eszköze is.  

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság 

megoldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú 

formálása nélkül. A korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a 

jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez 

és megoldásához, a közügyekben való részvételhez. A humán tantárgyi oktatás feladatai közé 

tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti 

válság kezeléséhez és megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a 

rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket. 

Az életvitel és gyakorlat (1-4. évfolyam), illetve a technika, életvitel és gyakorlat (5-8. 

évfolyam) tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát 

létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be. 
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A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 

ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják 

hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk 

megőrzésének fontosságára.  

A test- és egészségnevelési tantárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet. 

Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai 

foglalkozásokat 

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra 

része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába 

foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet 

megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből 

fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. 

A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra 

nevelés.     

 

Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, 

az osztálykirándulás és az erdei iskola szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását 

szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a 

cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés 

kialakulását. A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli 

csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős 

személyiség- és közösségfejlesztő hatású. 

A kirándulások, erdei iskolák időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk.  

 

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. 

A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek 

alkalmazásához.  
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Területei: 

 „Tiszta virágos iskoláért” program. 

 Kerületi környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok. 

 Helyismereti és helytörténeti foglalkozások, szakkörök, versenyek. 

 Hagyományőrző programok. 

 Táborok. 

Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

1. Környezettudatos 

magatartás 

elősegítése 

Tudatformálás 

ismeretekkel, 

élményekkel. 

 

Természetes 

anyagokkal való 

ismerkedés. 

Papírmerítés. 

 

A környezettudatos 

gondolkodás 

alapjainak az 

elsajátítása.  

Természeti tárgyak, 

dolgok, jelenségek 

észlelése, 

megfigyelése, 

vizsgálata. 

 

Cserepes növények 

gondozása (öntözés, 

tápoldatozás, 

átültetés), 

az iskola környékén 

lévő fák, bokrok 

ültetése, megfigyelése, 

örökbefogadása, 

ápolása. 

Igény kialakítása az 

esztétikus zöld 

környezetre. 
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Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

A természeti 

környezet időbeli, 

térbeli, működésbeli 

változásainak 

érzékelése, helyi, 

térségi, globális 

szinten. 

Vízminőség- vizsgálat. 

Zaj- és 

levegőszennyezés 

mérése az iskola 

településén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A káros környezeti 

hatások tudatosítása. 

A földrajzi táj és a 

földrajzi környezet 

alakulásának adott 

szintű értelmezése. 

A geológiai 

tanösvények bejárása, 

a terület botanikai, 

zoológiai értékeinek 

megismerése. 

Ismerkedés a környék 

természeti kincseivel. 

A környezeti 

problémák 

természettudományos 

megközelítésű 

értelmezése. 

Az erdőlátogatás 

szabályainak ismerete. 

A veszélyes 

hulladékok 

megismerése, 

kezelésük szabályai. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

gyakorlatosítása. 

Környezeti hatások és 

történések közötti 

kapcsolat meglátása. 

 Ok-okozati 

összefüggések 

felismerése. 

A környezet 

egészségünkre 

gyakorolt hatásainak 

ismerete. 

 

A levegőt szennyező 

források és a 

szennyeződés 

következményeinek 

vizsgálata. 
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Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

„E” számok, 

élelmiszer 

adalékanyagok 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

Mi van a Colában? – 

élelmiszerek 

vizsgálata. 

Az egészséges 

táplálkozás 

megalapozása. 

A természetes és 

környezetbarát 

anyagok 

felhasználása. 

Az újrahasznosítás 

fogalmának, 

hasznának ismerete. 

Papírgyűjtés, szelektív 

hulladékgyűjtés, 

veszélyes 

hulladékgyűjtők az 

iskola településén.   

 

Környezetbarát 

anyagok 

megismerése. 

Az energia és az 

anyagtakarékosság 

fontosságának 

ismerete. 

 

Az áram és 

víztakarékosság 

lehetőségeinek 

vizsgálata otthon és az 

iskolában. 

Energiatakarékossági 

ismeretek szerzése. 

Hulladékmentességre 

törekvő szemlélet 

kialakítása. 

Környezetbarát 

vásárlás. 

 

Környezetbarát 

csomagolási 

ismeretek. 
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Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

A „Zöld Napok”, azaz 

a fontosabb 

környezet- és 

természetvédelmi 

jeles napok ismerete. 

Megemlékezés a 

legfontosabb „Zöld 

Napokról” 

hagyományos 

formában (pl. Föld 

Napja) illetve projekt-

módszerrel (pl. a Víz 

Világnapja).  

A környezetvédelmi 

napok tartalmának 

jelentősége. 

2. A környezetért 

felelős 

egészségorientált 

életvitel 

elősegítése 

Felelős állampolgári 

szerepekre való 

felkészítés. 

Környezetszennyezés 

elhárítása, környezeti 

problémák 

felismerése. 

 

Az Alaptörvény 

környezet védelméről 

szóló cikkeinek 

értelmezése.  

Helyi viszonyoknak 

megfelelő környezeti 

probléma kiválasztása, 

helyi környezeti 

gondok megismerése, 

pályázatokon való 

részvétellel. 

A közvetlen 

környezet 

problémáinak 

felismerése. 

Praktikus 

környezetvédelmi 

ismeretek szerzése, a 

háztartás 

környezetbarát 

működtetése. 

 

 

„Zöldköznapi 

praktikák” 

megismerése lépésről 

lépésre. 

 

Háztartási praktikák 

megismerése. 

Felelős állampolgári 

magatartás 

kialakítása. 

Tudatos 

egészségmegőrzési 

Kerületi és iskolai 

egészség- és 

sportnapok szervezése. 

A komplex intézményi 

mozgásprogramban 

Az egészségmegőrzés 

alapjainak a 

kialakítása. 
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Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

viselkedés. 

A szűrővizsgálatok 

fontosságának 

ismerete. 

szereplő feladatok 

megvalósítása.  

 Állóképesség 

fejlesztése. 

Helyes életviteli 

szokások kialakítása. 

Szabad percek, órák 

felhasználása. 

Káros környezeti 

hatások 

elkerülésének, 

kivédésének 

technikái. 

Túrák, hétvégi 

kirándulások, erdei 

iskolák. 

 

 

A televíziózás káros 

hatásainak vizsgálata. 

 

 

Mibe ne csomagoljuk 

uzsonnánkat? 

Helyes napirend, 

életviteli szokások 

megismerése és 

alkalmazása. 

3. Környezettudatos 

értékrend, „ökológiai 

morál” kialakítása 

Érzelmi 

viszonyulások 

alakítása, képessé 

tenni az egyént a 

másokkal való 

együttműködésre. 

Az élet tiszteletére 

való nevelés. 

Az állatok iránti 

felelősség kialakítása, 

az állattartás etikája. 

Madáretető, 

madárkalács készítése, 

madáretetés 

novembertől február 

végéig. 

 

 

 

Állatsimogató 

A tudatos kisállat-

védelem kialakítása. 

Megélhető vagy 

elképzelhető 

élethelyzetek 

teremtése. 

Látogatás a Fővárosi 

Növény- és 

Állatkertben. 

Az állatok életközeli 

megismerése. 

Gondolatok 

befogadására és 

Helyzetgyakorlatok, 

tanórai és tanórán 

Szerepjátékok által a 

különböző 
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Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

kifejezésére való 

nyitottság és képesség 

fejlesztése. 

A környezet esztétikai 

felismerése iránti 

igény kialakítása. 

Az együttes 

cselekvésekhez 

szükséges sajátos 

kommunikáció 

fejlesztése. 

Családi szerepek.  

kívüli tevékenységek. 

Az iskola esztétikai 

képének közös 

kialakítása. 

Erdei iskola, 

osztálykirándulás, 

projektnapok, iskola 

szintű programok 

közös megvalósítása. 

élethelyzetek 

megismerése. 

 

A környezeti nevelés piramisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értékrend 

ökológiai 

morál 

 

magatartásmód, életvitel 

attitűdök, érzelmi vonatkozások 

ismeret, tapasztalat, vélemény, nézet 
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Zöld Napok tervezett időpontjai: 

 Március 22. A Víz Világnapja 

 Április 22.  A Föld Napja 

 Május 10.  Madarak és Fák Napja 

 Szeptember 23. Takarítási Világnap 

 Október 4.  Az Állatok Világnapja 

 

Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti 

nevelési lehetőségek  

 

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 

fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet 

biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola 

egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. 

Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen 

hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során. 

Iskolánk arculatának fontos eleme a településünk lakói felé való nyitottság, törekvés arra, 

hogy a lakosság egy szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere 

lehessen. Ez a nyitottság viszont – egyesek ellenőrizhetetlen romboló magatartása miatt – sok 

előnye és lehetőségei mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési 

területen, mint például az iskola külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált 

pihenést szolgáló eszközökkel való felszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van. 

 

Az iskola belső környezete 

Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövények 

gondozásával, akvárium és terrárium berendezésével járulhatunk hozzá. Az élőlények 

természetes közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt, igényességre nevel, 

hozzászoktatja a tanulókat a növényekkel való gondoskodáshoz, s egyúttal a közvetlen 

környezetet is emberibbé teszi. 
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Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a 

papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban 

egyaránt. 

A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: színes 

karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító adalékokat tartalmazó termékeket 

(oldószeres ragasztó, alkoholos filc). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk. A 

dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. 

A környezetismeret és a természetismeret órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi 

felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, 

vizuális információk. Ezek beszerzése, újítása folyamatos. 

Nyitott, a nagyközönség számára is látogatható környezetvédelmi és természeti értékeket 

bemutató kiállításokat rendezünk a reál projektnapok és az ÖKO-hét keretében. 

Hulladékgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem 

tágabb életterünk, szűkebb környezetünk megóvásához.  

Kommunikáció: faliújság, iskolagyűlés 

Tanulóink és természetesen a szülők, a pedagógusok figyelemfelkeltését, tájékoztatását 

biztosítja a faliújság és az iskolagyűlés. Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt adni az 

iskolában, a kerületünkben, a fővárosban történő jelenségekről, folyamatokról, eseményekről, 

programokról. 

 

2.14.3 Fogyasztóvédelmi oktatás 

 

Célja: 

A fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és 

fejlesztése a tanulókban. /NAT/ 

 

Tartalmi elemei: 

A tanulókban olyan kompetenciák kialakítása és fejlesztése, melyek segítségével tudatosan 

jogait érvényesítő, közéletben részt vevő, közreműködő fiatalokká válnak. 
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Olyan készségek, értékrend elsajátíttatása, mely a természeti erőforrások védelmének 

irányában hat, a fenntartható fogyasztást szorgalmazza. 

Alakuljon ki a tanulókban fogyasztói kultúra, kritikus fogyasztói magatartás, mérlegelő 

képesség a túlzó reklámhatásokkal szemben, döntés képessége a szükségletek megítélésében. 

Törekedjenek környezettudatos fogyasztásra, vásárlási választásaiknál törekedjenek ökológiai 

szempontok figyelembe vételére. 

Alakuljon ki bennük a preventív magatartás, ismerjék jogaikat már a vásárlás kezdetén. 

 

A fenti célok megvalósítását szolgáló konkrét tananyag, annak elsajátítását szolgáló 

módszerek és eljárások a kerettantervi szabályozás alapján életbe lépő helyi tantervben, és az 

egyes tantárgyak tanmeneteiben szerepelnek. 

 

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei 

 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök az 

osztályban tanító pedagógusok, napközis nevelők véleményének kikérésével végzi. 

A tanuló magatartásának értékelése és minősítése: 

 Példás (5); 

 Jó (4); 

 Változó (3); 

 Rossz (2); 

 

A magatartási szintek részletezése: 

Példás: az a tanuló, aki: 

 Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi. 

 Közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is 

erre ösztönzi. 

 Szereti a közösségi életet, felelősséget érez a közösség ügyeiért, szívesen 

tevékenykedik, kezdeményez és a végrehajtásban egyaránt részt vállal. 
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 Véleménynyilvánítása megfontolt, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben 

tisztelettudó, udvarias. 

 Fegyelmezett, társait ösztönzi, megbízható, pontos, segítőkész. 

Jó: az a tanuló, aki: 

 A Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja. 

 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán 

kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, de nem mindig 

segítőkész. 

 Felelősségtudata saját munkájával kapcsolatban jelentkezik. Kérésre feladatot 

vállal. 

 Általában fegyelmezett, megbízható, pontos. 

Változó: az a tanuló, aki: 

 A Házirendet és egyéb szabályzatok csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja 

be. 

 A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias. 

 Hibáit nehezen ismeri be, ezen javítani csak külső késztetésre - és nehezen - képes. 

 Írásos figyelmeztetései vannak. 

 Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít. 

 Véleménynyilvánítása elhamarkodott, ennek formája nem megfelelő. 

 Fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

 Ilyet kap a tanuló igazolatlan mulasztás, osztályfőnöki vagy szaktanári 

figyelmeztetés után is. 

Rossz: az a tanuló, aki: 

 A Házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem. 

 Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be.  

 Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a 

közösségnek. Nevelőivel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle. 

 Hibáit másra hárítja, van osztályfőnök rovója, vagy igazgatói intője. 
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 Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

A tanuló szorgalmának értékelése és minősítése: 

 Példás (5); 

 Jó (4); 

 Változó (3); 

 Hanyag (2); 

 

magatartás példás jó változó rossz 
     

 betartja, 
betartja 

részben 
sokat vét ellene házirend betartása 

arra ösztönöz tartja be    
     

fegyelmezettség, 

nagyfokú jó, megfelelő 

gyenge, de fe- 

fegyelmezetlen 
önfegyelem gyelmezhető    

    

     

 

kifogástalan, 

példamutató  elfogadható, kulturálatlan, 

viselkedés, hangnem 

 

megfelelő néha udvariat- erősen kifogásol- 

  lan ható 
     

kapcsolat társaival 
kiegyensúlyozott, általában jó, 

ingadozó 
közömbös, ag- 

segítőkész segítőkész resszív, durva   

     

közösségi munkában kezdeményező, 
aktivizálható 

közömbös, ér- 
negatív, rontó 

való részvétel aktív dektelen   

     

 pozitív, pozitív irányú, semleges, 
negatív, elutasító hatása a közösségre 

  

példamutató befolyása nincs nem árt   
   

     

 

 

A szorgalom érdemjegyének részletezése: 

Példás: az a tanuló, aki: 

 Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. 

Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Minden tárgyból elvégzi feladatát, aktív tanórai munkát végez. 

 Önálló a munkában, önellenőrzése rendes, alapos és rendszeres. 
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 Magas fokú a kötelességtudata, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig 

felkészül, figyel, érdeklődik. 

 Érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban 

a tananyagon felül is produkál. 

Jó: az a tanuló, aki: 

 Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra 

lelkiismeretesen készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

 Ösztönző hatásokra: rendszeresen és megbízhatóan dolgozik és ellenőrzi önmagát. 

Tudja, hogy mihez kell segítséget nyújtania. 

 Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. Döntően megelégszik 

a tankönyv nyújtotta ismeretanyag elsajátításával. 

Változó: az a tanuló, aki: 

 Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

 Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

 Munkája változékony jellegű. 

 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag: az a tanuló, aki: 

 Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el.  

 Nem hajlandó munkavégzésre, munkájában megbízhatatlan. 

 Nem törődik kötelességeivel. 

 Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 Bármely tantárgyból félévkor, év végén elégtelen osztályzatot kapott. 

szorgalom példás jó változó hanyag 
     

tanulmányi munkája 
egyenletesen jó, rendszeresen 

ingadozó hanyag 
igényes jó    

     

munkavégzése kitartó, pontos 
rendszeres, 

rendszertelen megbízhatatlan 
megbízható     

     

 önállóan dolgozik, ritkán szorul önállótlan, feladatait 

órai munkája aktív, mindent 
 

ösztönzésre passzív 
nem végzi el 

 

elvégez    

     

 figyelmes, 

jó pontatlan gyenge, vagy nincs önellenőrzése alapos 



121 

 

    
     

felszerelése mindig van általában van hiányos gyakran nincs 
     

külön feladat végzése többször kevesebbszer ritkán egyáltalán 
     

információk szerzése, 

gyakran alkalmanként néha egyáltalán nem 
gyűjtése tanórán kívül     

     

 

A tanuló jutalmazásának elvei és formái 

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 kívül tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy rendezvényen vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 

 Az iskolai jutalmazás formái 

 tanítói vagy szaktanári dicséret; napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 a diáktanács dicsérete 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító vagy kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén  

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért 

 kiemelkedő szorgalomért 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 
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Az egyes tanévek végén kitűnő vagy jeles eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalomban, a kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezők emellett igazgatói dicséretben, a 

jelesek osztályfőnöki dicséretben is részesülnek, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. A nyolc éven át kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező tanulót 

nevelőtestületi dicséretben, oklevél- és könyvjutalomban részesítjük, melyet szintén a 

tanévzáró ünnepélyen adunk át. 

  

 Az országos szervezésű levelezős képességfejlesztő versenyeken való részvételért a 

tanulók igazgatói dicséretben részesülnek; az eredményes részvételért (1-5. helyezés) a 

tanévzáró ünnepélyen. 

 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet kapnak és – lehetőség szerint – 

könyv- illetve tárgyjutalomban részesülnek, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, rendezvényeken 

eredményesen szereplő tanulók dicséretben részesülnek az alábbi fokozatok szerint: 

 

 iskolai forduló (szint): szaktanár értékeli eredménytől függően szaktárgyában 

 városi: osztályfőnöki dicséret 

 területi, megyei: igazgatói dicséret  

 országos:nevelőtestületi dicséret 

 több versenyen való eredményes részvétel (megyei 1-5. helyezés) : nevelőtestületi 

dicséret 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot lehet. A 

jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő vagy a nevelőtestület 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  
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 tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

elmarasztalásban kell részesíteni. 

 Az iskolai elmarasztalások formái 

 szaktanári figyelmeztetés; napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés – intés – megrovás 

 a diáktanács intése 

 igazgatói figyelmeztetés – intés – megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés – intés – megrovás 

 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. A fokozatosság elve szerint 3 szaktanári 

figyelmeztetés a következő osztályfőnöki (igazgatói) fokozatot vonja maga után. 

 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés 

adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a tantestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és 

azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell 

jegyezni. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegés esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény 

vezetője vagy a nevelőtestület dönt. 

 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozás estén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét az intézmény vezetője határozza meg. 
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3 Az alapfokú művészetoktatás cél és feladatrendszere 

A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola az egyes művészeti ágak cél és 

feladatrendszerének meghatározásánál a komplexitás elvét vette figyelembe azzal, hogy az 

iskola helyi tanterve a cél - és feladatrendszer figyelembevételével előképzőre, alapfokra és 

továbbképzőre oszlik. A feladatrendszer meghatározásánál harmóniára törekszünk az 

általános iskola és az alapfokú művészeti iskola között is.  

3.1  A zeneművészet oktatásának cél- és feladatrendszere 

Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság 

- alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 

készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 

tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

Intézményünk gondoskodik a növendék szakszerű neveléséről, oktatásáról és az arra alkalmas 

tanítvány pályára juttatásáról. 

Az alapfok első évfolyamának év végi vizsgáján a szaktanárok és a szakértő közösen 

döntenek a növendék „B” kategóriába kerüléséről. 

Ezeket a növendékeket több feladattal, nagyobb anyagmennyiséggel és technikai feladatokkal 

látjuk el. 

Vizsgájukat félévkor és év végén a szakértő és az összes szaktanár jelenlétében tartjuk meg. 



125 

 

A megoldandó feladatokat, a hibák kijavítását a szakértő jelöli meg, a szaktanárok 

hozzászólásával. Az itt elhangzó produkciók minőségének, az átlagot meghaladónak kell 

lennie. 

Ez az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy színvonal hiányában a növendéket visszairányítsuk 

az „A” kategóriába. 

Úgy neveljük „B” kategóriás növendékeinket is, hogy szintjüknek megfelelően biztos elméleti 

tudással rendelkezzenek, a gyors tanulás érdekében tudjanak blattolni, a megszerzett tudás 

birtokában otthon a tananyagot tudják helyesen elsajátítani. 

Nevelésünkhöz, tehetséggondozásunkhoz az is hozzá tartozik, hogy állandó szorgalmas 

munkára bírjuk növendékeinket és ezáltal teherbírásukat megnöveljük.. Más intézmények 

koncertjeinek látogatásával biztosítjuk számukra a kitekintést, amely alapvetően fontos az 

összehasonlításhoz, végső soron a versengéshez, eredmény eléréséhez. 

Játékukról felvételeket készítünk, visszanézzük, visszahallgatjuk ezeket, levonva a 

tanulságokat. 

A zenei pálya felé útjukat egyengetjük, a zenei közép- és felsőfokú intézményekkel és azok 

tanáraival a kapcsolatot ápoljuk, növendékeinket bemutatjuk, óráikat rendszeresen látogatjuk.  

3.2 A képző- és iparművészet oktatásának cél és feladatrendszere 

Az alapfokú és továbbképző  művészetoktatás követelménye és tantervi programja 

lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi 

fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi 

műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, 

eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a 

kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, 

érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.  

A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe 

veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve 

gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és 

továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik 

vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
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A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának 

Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó média oktatás alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Mindezeken túl megismerkedhetnek a gyerekek a média ágaival, jelentőségével, 

mindennapi életükre gyakorolt hatásával. A médiapedagógus nemcsak oktat, hanem nevel is, 

hiszen nemcsak az ismeretanyagot adja át, hanem egyfajta példaképként is a diákok előtt áll.  

A képzés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók érdeklődési 

körét. Ezekre alapozva kell kialakítani a készségeket, és gyarapítani az ismereteket.  

A képzés lehetőséget nyújt a kultúra, a műveltség, a hagyományok értékek átadására, őrzésére 

is.  

Az oktató- nevelő munka során a tanulók ízlését is formálni kell, meg kell tanítani nekik azt, 

hogy hogyan is lehet belőlük „kulturlény”. 

Mivel a médiaoktatás keretein belül nemcsak elméleti képzésről beszélhetünk, így a tervező, 

eszközhasználó tevékenységek is fontos szerephez jutnak. Ezek segítségével fejleszthető a 

gyerekek kézügyessége, és technikai érzékenysége is. Kialakítható továbbá a gondolatok, 

érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlata is.  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a művészetek iránt érdeklődő tanulók 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a művészetekben való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését.  

3.3 A színművészet-bábművészet oktatásának cél- és feladatrendszere 

Az alapfokú és a továbbképző művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés 

lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a 

művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a 

tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén a minél változatosabb dramatikus 

tevékenységformákban való részvételt; a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek 
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megismerését; differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi 

konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását; 

- az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; a színjáték kulturális tradícióinak 

megismerését; 

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítését; 

- azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják; 

- minél több élő és felvett színházi előadás - köztük társaik által készített produkciók - 

megtekintését; 

- a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalását, 

- azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét; 

- az önkifejezést; 

- az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják. 

A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén a minél változatosabb bábos 

tevékenységformákban való részvételt; 

- a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 

- a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (pl. tér, idő, kép, ritmus, 

tempó stb.); 

- az alapvető bábszínpadi technikák megismerését; 

- a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi 

kommunikációs forma megtapasztalását, 

- a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; 

- a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását; 

- az önkifejezést; 

- az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják; 

- a tanulók másutt szerzett ismereteinek (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, 

irodalom, vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását; 
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- azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött előadást bemutathassák; 

- minél több élő és felvett bábelőadás - köztük társaik által készített produkciók - 

megtekintését. 

3.4 A táncművészet oktatásának cél- és feladatrendszere 

 

3.4.1 Az alapfokú balettoktatás célrendszere és funkciói  

 

Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 

és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. 

Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az 

ízületek tágíthatóak. 

A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi társastánc, a 

társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a 

balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. 

Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, 

fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás keretében, a különböző táncművészeti ágak 

megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

Kiemelt kompetenciák a balettoktatás területén 

Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére 

Szakmai kompetenciák 

Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, 

ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, rugalmasságát, 

hajlékonyságát, a különböző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel párhuzamosan a 
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technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér-, forma- és stílusérzék, fantázia, előadói 

készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése is szükséges 

Személyes kompetenciák: 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, 

önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, 

lelkiismeretesség, önbizalom, testi-lelki harmónia, magabiztos fellépés 

Társas kompetenciák 

Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban 

Módszerkompetenciák 

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése 

A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése 

A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, 

alkalmazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges önfegyelmét, 

az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét, a munkában való 

részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondolkodás szükségességének tudatát, 

a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet 

Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, alkalmi 

eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra, külső 

megjelenésének - testtartás, ápoltság, öltözködés - igényességére 

Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az 

amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

 

3.4.2 Az alapfokú moderntáncoktatás célrendszere és funkciói  

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 

ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 

elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 

kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, 

társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a 

hívatásos pályaorientációt 
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A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 

szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 

spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 

szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

 

Kiemelt kompetenciák a balettoktatás területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és 

az előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társ művészetek megismerése iránti igény kialakítása 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás 

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 
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A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok-okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

3.4.3 Az alapfokú társastáncoktatás célrendszere és funkciói  

 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy 

utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket 

megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás 

megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, 

az önkontroll alkalmazására.  

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot 

szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés 

szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak 

előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és 

bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán 

elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon 

keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.  

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik.   
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A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő 

művelőjévé, közönségévé válik.  

 

A társastáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 

gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 
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Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

3.4.4 Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az 

alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc 

színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a 

tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is 

hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős 

szemléletmód változás következett be, középpontba került a tanulók technikai 

felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok 

újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi 
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táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási 

folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, 

ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, 

hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek 

az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont 

osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális 

értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek 

fejlesztésének lehetséges színtere.  Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 

esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 

egyéniség fejlődését 

 

A néptáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése 
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A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
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A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

3.5 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai az 

alapfokú művészeti iskolában 

 

3.5.1 A tanulók értékelése  
A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen, de minimálisan 

havonként egy érdemjeggyel értékeli.  

Az osztályzás a tantervi követelmények szem előtt tartásával, a tanulók gyakorlati 

teljesítményének és elméleti tudásának figyelembe vételével történik. 

 

 

A különböző tanszakok esetén adható érdemjegyek:  

jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges  /2/, elégtelen /1/. 

Szöveges értékelést a naplóban és a bizonyítványban nem alkalmazunk. 

  
Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét az ellenőrző útján tájékoztatni kell. 

 

3.5.2 Félévi és tanév végi osztályzás a zeneművészeti ágban  
A tanulók munkáját félévkor és tanév végén osztályozni kell. A félévi, ill. a tanév végi 

osztályzatnak a tanuló félévi, ill. egész évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolón 

mutatott teljesítményét kell tükröznie. 

 

Az első félév végén a növendékek félévi meghallgatáson vesznek részt, bizottság előtt. A 

meghallgatás nyilvános, szülők, hozzátartozók részvétele hallgatóságként engedélyezett. A 

félévi osztályzatot a szaktanár állapítja meg az I. félév érdemjegyei alapján. 

 

A tanév végén hangszeres tárgyból, hangszeres előképzőből, az adott művészeti szakból, 

valamint szolfézsból bizottság előtt beszámolót kell tenni. Az év végi beszámoló (vizsga) 

nyilvános. A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanár javaslata alapján a bizottság állapítja 
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meg. A bizottság elnöke az igazgató, igazgató helyettes, tanszakvezető, ill. szaktanácsadó. A 

bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár.  

 
 
3.5.3 Félévi és tanév végi osztályzás a táncművészeti, a képző- és iparművészeti 

valamint a szín- és bábművészeti ágban   

A tanulók munkáját félévkor és tanév végén osztályozni kell. A félévi, ill. a tanév végi 

osztályzatnak a tanuló félévi, ill. egész évi munkáját kell tükröznie. 

 

A táncművészeti és a szín- és bábművészeti ágban tanév végi nyilvános előadást kell tartani.  

 

3.5.4 További előírások:  
Egész évi munkája alapján osztályozandó az a tanuló, aki betegség vagy testi sérülés miatt 

nem tud megjelenni a beszámolón. Távolmaradásának okát orvosi igazolással kell 

bizonyítania.  

 

A tanév végi beszámolóra nem bocsátható és nem osztályozható az a növendék akinek a tanév 

folyamán igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező 

óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és tantestületi engedéllyel 

beszámolót tesz. 

 

Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetbe, év végén a naplóba, törzslapra 

és bizonyítványba szövegesen és számjeggyel kell beírni. 

 

Ha a tanuló valamely tárgyból felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor és év végén a 

fent említett iratokba be kell jegyezni "Fm" rövidítéssel. 

 

Szorgalom 

  
A főtárgyi és szolfézs tárgyakban tanúsított szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell. 

Ennek minősítésére 4 fokozatot használunk: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/. A hó 

végi osztályzatokat és a félévi minősítést az ellenőrzőbe és a naplóba, a tanév végit pedig a 

törzslapra, a bizonyítvány megfelelő rovatába és a naplóba kell bevezetni. 

 

A 4 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetében a "változó" minősítésnél jobb nem adható. 

 

Javítóvizsga 
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Év végi elégtelen osztályzat esetében a javító vizsga letételére az igazgatónak a tanév végéig 

javítóvizsga időszakot kell kijelölni és a helyben szokásos módon közzétennie (honlap és 

hirdető tábla). Erről és a vele kapcsolatos további tudnivalókról a tanuló szüleit értesíteni kell. 

 

Amennyiben a növendék a javítóvizsgán nem jelenik meg, tanulmányait csak 

osztályismétléssel folytathatja. 

 

A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, amelynek elnöke az alapfokú 

művészetoktatásért felelős főigazgató-helyettes, tagjai a szaktanár és legalább még egy azonos 

vagy rokon szakos tanár. 

 

A vizsga eredményét a főtárgy tanár vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot 

az igazgató és a főtárgy tanár írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával 

történik. 

 

A javító vizsga megismételhetetlen. 

 

Különbözeti vizsga  
Rendkívüli előrehaladás esetében az alapfokú művészetoktatásért felelős főigazgató-helyettes, 

a tanszakvezető illetve a szaktanár javaslatára engedélyt adhat évközi különbözeti vizsga 

teljesítésére. Ennek eredményét a főtárgyi naplóba és a bizonyítványba, továbbá a törzslap 

megfelelő rovatába kell bejegyezni. 

 

Felsőbb osztályba lépés  
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

 

Az alapfokú művészetoktatásért felelős főigazgató-helyettes a szülő kérésére legfeljebb egy 

alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló 

az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre 

kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb 

évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 
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Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki 

– jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett. 

 

 
Osztályfolytatás  
Az a tanuló, aki önhibáján kívül az osztály anyagát elvégezni nem tudta, osztályfolytatás 

iránti kérelemmel fordulhat az igazgatósághoz, amelyet a szaktanár is véleményez. A 

tanszakvezető javaslata és egyetértése alapján az osztályfolytatási engedélyt az alapfokú 

művészetoktatásért felelős főigazgató-helyettes adja meg.  

 

Az a tanuló, akinek igazolt mulasztásai az összes óraszám egyharmadát valamely tárgyból 

meghaladják, a következő tanévben osztályát folytathatja, ill. az igazgató engedélyével és a 

tantestület határozatával beszámolót tehet. 

3.6 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

 

Olyan tanulási programokat kell alkalmazni, amelyek során - az életkori sajátosságoknak 

megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, 

maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból 

következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket 

alkalmazzák.  

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított 

véleményüket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és védeni. 

 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

 

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Ugyanakkor 

törekszünk arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

ismereteiket. 

 

 

3.7 Az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek 
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3.7.1 Módszertani elemek 

 óvoda-iskola átmenet 

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. 

 habilitációs és rehabilitációs tevékenység 

 az inkluzív nevelés 

 attitüdváltást segítő programok pedagógusoknak 

 multikulturális tartalmak 

 tanórai differenciálás (heterogén csoport) 

 kooperatív tanulás 

 a drámapedagógia eszközei 

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

 projektmunka (egyéni és csoportos) 

 prezentációs technikák 

 tanulói értékelési formák gazdagítása 

 módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére. 

 

3.7.2 A tanulásszervezés módszerei 

 

Alapmódszerek: 

 

 tanári magyarázat (frontális): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, csoportos, de nem önálló): variációs módszer,  

 individuális (egyéni, csoportos és önálló): egyéni feladatok 

 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 
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 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer. 

 

A tanulásszervezés alapelvei: 

 differenciálás 

 egyéni különbségek figyelembevétele 

 tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése 

 szociális készségek fejlettsége – szociális kompetencia  

 divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs 

készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret 

 motivációs módszerek alkalmazása – kooperatív-, projekt módszer, 

drámapedagógia. 

 

3.7.3 Digitális pedagógiai módszertan, kompetenciafejlesztés 

 A tárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

3.7.3.1 Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok 

 Csoportmunka 

 Pármunka-tanulópár 

 Egyénre szabott munka 

 Részben egyénre szabott munka 

 Önálló munka 

3.7.4 A többszintű differenciálás megvalósulási formái 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 
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3.7.5 Óratípusok 

 Új ismeretanyag feldolgozása 

 Alkalmazás-gyakorlás 

 Összefoglalás, ellenőrzés - diagnosztikus mérés 

3.7.6 Alkalmazására szánt feladattípusok 

 Problémamegoldó csoportfeladatok 

 Alkotó feladatok 

 Felfedező, kutató feladatok 

 Érvelésre-vitára alkalmas feladatok 

 Ellenőrzés, értékelés 

3.7.7 Digitális tartalmak 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal 

 az intézmény saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, 

hangállományok) 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök 

 

3.8 A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok 

 

Olyan tanulásirányítási módszereket vezetünk be, amelyek biztosítják, hogy minden gyerek 

megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő 

lehetőségeket is.  

A tantárgyak közti merev határrendszer megszüntetésével komplex fejlesztés megvalósítására 

törekszünk, ahol megvalósul az oktatás és nevelés egységes feladatellátása. 

A játékszeretet fejlesztése révén az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása/megtanítása 

biztosítja, valamint a játék, a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztára támogatja az 

informális tanulás nyújtotta lehetőségek elterjesztését. 
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A tanítás-tanulás, a nevelés folyamatát úgy alakítjuk, hogy rendszeressé váljanak az alkotó 

jellegű feladatok. A személyiség és közösségfejlesztéshez a csoportmunka és pármunka 

szervezeti formák alkalmazását preferáljuk. 

A tanulók értékelésében a tanulási folyamat értékelésére, a fejlesztő értékelésre helyezzük a 

hangsúlyt. A számonkérés nem ismeretközpontú, hanem a mindennapi élethelyzetekhez való 

alkalmazkodást és helytállást tekinti célnak. 

3.8.1 A magatartási, beilleszkedési, nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

Segítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve 

megvalósulását. 

 

 Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés bevezetése 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 

3.8.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát: 

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

3.9 A differenciált tanulásszervezés formái 

Individuális tanulás:  



144 

 

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló 

sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít, az 

ennek megfelelő eszközrendszerrel.  

Kooperatív tanulás: 

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos formában 

történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a 

szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők.  

Projekt módszer: 

A módszer összefogja mindazokat az eljárásokat és eszközöket, amelyek külön-külön is sokat 

segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A gyerekek érdeklődésére épít. A projekt komplex 

fejlesztési lehetőség, amely tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az önálló ismeretszerzést 

és a nagyfokú integrációt. 

Feltételek: 

Tárgyi feltételek: 

 Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz 

 Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyűjtemény 

 Számítógép, mint fejlesztőeszköz, 

 Videó, zenei anyagok,  

 Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, többszintű 

nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) 

Személyi feltételek: 

 A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása. Hatékony tanuló megismerési 

technikák alkalmazása. 

 A tanár megfelelő nevelési stílusa. (együttműködő, ne erőszakos, ne tehetetlen, ne 

korlátozó, ne közömbös). Differenciálás heterogén csoportban. 

 A tanár megfelelő tudása. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre. 

IKT eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás. 

 Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelőst és a 

Családsegítő Szolgálat munkatársait. 

 Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 
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4 Záró rendelkezések   

A pedagógiai program hatálybalépése  

Jelen, átdolgozott pedagógiai program helyi tanterv fejezete a 2020/2021. tanévben életbe 

lépett helyi tantervhez viszonyítva csak az angol nyelv 4. évfolyamtól első idegen nyelvként 

felmenő rendszerben történő oktatása tekintetében módosult. Az általános iskola első és 

ötödik továbbá az alapfokú művészeti iskola előképző 1. és alapfok 1. évfolyamain lépett 

életbe 2020/2021. tanévben, majd azt követően a tanévenkénti előreléptetés elve szerint, míg a 

felülvizsgált pedagógiai program ennek megfelelően kerül kivezetésre az egyes évfolyamokon 

az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően. A dokumentumban foglaltakat a tanulmányi 

és vizsgakövetelmények tekintetében ennek megfelelően kell alkalmazni.   

Általános iskola 

Tanév/évfolyam  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

2020/2021.  PP2020  PP2014  PP2014  PP2014  PP2020  PP2014  PP2014  PP2014  

2021/2022.  PP2020  PP2020  PP2014  PP2014  PP2020  PP2020  PP2014  PP2014  

2022/2023.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  

2023/2024.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  

 

Alapfokú művészeti iskola 

Tanév/évfolyam  E/1.  E/2.  A/1.  A/2.  A/3.  A/4.  A/5.  A/6.  

2020/2021.  PP2020  PP2014  PP2020  PP2014  PP2014  PP2014  PP2014  PP2014  

2021/2022.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  PP2014  PP2014  PP2014  

2022/2023.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  PP2014  PP2014  

2023/2024.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  PP2014  

2024/2025.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2014  

2025/2026.  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  PP2020  

  






