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Nevelési program 

Mottó: 
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben.  
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.” 

(Goethe) 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

Tiszadob nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnyugatibb települése. 

Nyugatról Hajdú-Bihar megyével, északról Borsod-Abaúj-Zemplén megyével határos. Tiszaújváros 
ipari létesítményei már a rendszerváltás el tt is nagyon sok tiszadobinak biztosítottak munkaalkalmat.  

A Tiszadob–Tiszagyulaháza között megépült közút révén közvetlen kapcsolat teremt dött Polgárral 
és Tiszaújvárossal. Bár Miskolc közelebb van, mint Nyíregyháza, észak felé csak a nyári hónapokban 
zavartalan a közlekedés a Tiszán m köd  pontonhíd révén. A két Szabolcs megyei kisváros — 

Tiszalök és Tiszavasvári — jelent sebb elszívó hatással nincs a településre. A rendszerváltás után 
lényegesen csökkent a mez gazdaságban állandó jelleggel foglalkoztatottak száma, s ezáltal 
növekedett a munkanélküliek aránya. 

A külföldi t ke a megye nagy részét eddig elkerülte, így jelent sebb munkahelyteremt  beruházás 
Tiszadobon sem történt.  

 

A faluban egy óvoda, egy általános iskola (két épületben) és a megyei fenntartású Gyermekvédelmi 
Központ m ködik. A volt Gyermekváros egy új épületben található, amely a Károlyi M. utcai iskola 
szomszédjában van. A szakiskolai képzés Tiszadobon megsz nt. Az állami nevelt gyerekek közül a 

tanköteles korúak többsége a mi iskolánk tanulói. Számuk folyamatosan változik. Jelenleg 8 f  
nappalis és 3 f  magántanulói jogviszonyban van. 

 

Településünk népessége — bár kis mértékben, 2009. és 2016. év között 6,2 % — folyamatosan 

csökken.  A születések száma nagyon ingadozó. Az elmúlt hét év alatt 2012-ben csak 26 f , míg 
2014-ben 41 f . 

A lakosság létszámának alakulása: 2006-ban: 3194 f  

  2007-ben: 3127 f  

  2008-ban : 2993 f  

  2009-ben : 3013 f  

  2010-ben : 2974 f  

  2011-ben : 2984 f  

  2012-ben : 2867 f  

  2013-ban:  2905 f  

  2014-ben:  2883 f  

  2015-ben:  2854 f  

  2016-ban:  2825 f  

Született gyermekek száma:   2006: 40 f  

   2007: 41 f  

   2008: 38 f  

   2009: 27 f  

   2010: 37 f  

   2011: 29 f  
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   2012: 26 f  

   2013: 35 f  

   2014: 41 f  

   2015: 40 f  

   2016: 28 f  

Községünkben 1994 óta m ködik a Kisebbségi Önkormányzat. Az intézményes képzésbe bekerül  
gyermekek szociális és kulturális felzárkóztatására különös gondot kell fordítanunk. A gyermekek 
szemléletének, tudatának formálásán keresztül. Tapasztalataink szerint bár lassan, de változik a szül i 
ház felfogása, szemlélete, morális beilleszkedése is. Nem jellemz  a szegregáció. Községünkben az 
etnikai összetétel az utóbbi id ben rohamosan változik, rohamosan n  a roma nemzetiségiek száma. 
Az iskolában külön roma nyelv  oktatás nincs, mert igény sincs rá. A roma kultúra magyar nyelv  

oktatását tervezzük. 

 

Tiszadob nagyközség egyetlen általános iskolája: a TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS ALAPFOKÚ M VÉSZETI ISKOLA. 

Településünkön 1660 óta m ködik iskola. Az els  iskola a községben a református iskola volt, mint a 
debreceni kollégium kihelyezett iskolája. Írásos emlék, feljegyzés f leg a törökdúlás és a gyakori 
t zesetek miatt kevés maradt ránk. A római katolikus egyház uradalmi segítséggel, a gróf Andrássyak 
támogatásával szervezte meg az egyházi elemi népiskolát. A településen évekig m ködött 
vándoriskola. A tanítás hosszú éveken keresztül több épületben folyt. 

Dönt  fordulatot iskolánk történetében 1981 sze jelentette, amikor lerakták az új iskolaépület 
alapjait, s az 1982-83-as tanévben már itt kezd dött meg az oktató-nevel  munka. Azóta már csak két 
épületben (Táncsics úton és a Mátyás király utca) folyik a tanítás. 

Széchenyi István a Tisza folyó szabályozásakor Tiszadobon személyesen tette meg az els  
kapavágást. Ezt az eseményt emlékm  rzi a falu határában, iskolánk pedig 1990-t l viseli a 
„legnagyobb magyar” nevét. 

 

1.1. A tanulócsoportok összetétele 

Az utóbbi öt évben iskolánk tanulólétszáma 300-250 f  között mozog. Öt év távlatát vizsgálva 64 
f vel, több mint 21 %-kal csökkent. 

Tanulói létszámok változása az évek során: 

 

Tanév 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Tanulók 
száma: 303 303 300 283 297 265 236 

 

Várható tanulói létszám az elkövetkez  öt évben a ballagási és születési számarányok figyelembe 
vételével: 
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Tanév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Érkez  
tanulók 
száma: 

— 29 26 35 41 40 

Távozó 
tanulók 
száma 

39 37 20 34 31 31 

Tanulók 
száma : 

236 
226 215 230 237 246 

 

Az osztályok tanulólétszáma átlagosan 17 f , de vannak 20 f  feletti osztályok is. 

A hátrányos helyzet , és a halmozottan hátrányos helyzet  gyerekeink létszáma pedig sajnos 
folyamatosan növekszik. 

A halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma: 54 f  volt 2016/ 2017-es tanévben. Ez az 
összlétszám 22,88%-a. (2015/2016-ban 48 f , a létszám 18,11 %-a.)  

A halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma 110 f , ami az összlétszám 46,61%-a. (2015/2016-

os tanévben 92 f , a létszám 34,71 %-a) 

 

 

A gyermek-és ifjúságvédelemmel összefügg  pedagógiai tevékenységet a nehéz gazdasági 
lehet ségek ellenére kiemelten kell kezelni a jöv ben is az iskolánkban. 

 

2016/2017-es tanév létszám adatai: 

évfolyam összlétszám 
hátrányos helyzet  

(HH) 

halmozottan 

hátrányos helyzet  
(HHH) 

1. 19 5 7 

2. 27 8 16 

3. 31 6 13 

4. 31 8 12 

5. 34 9 15 

6. 20 3 12 

7. 35 8 14 

8. 39 7 21 

összesen: 236 54 (22,8%) 110 (46,61%) 

A tanulócsoportok összetétele igen heterogén. A magatartás, a tanuláshoz való viszony is igen 
változó. Az agresszivitástól az önzetlen segít készségig, a több tantárgyból történ  bukástól a me-

gyei, országos tanulmányi versenyeken elért sikerekig minden megtalálható az egyes osztályokban. 

Ezek azok a problémák, amelyek indokolják: 
- a rejtett, nehezen föltárható pszichés sérülések avatott, szakmai kezelését; 
- m vészeti nevelés fejlesztését az alapfokú m vészeti oktatás keretében (zenem vészet, szín-

m vészet, képz - és ipam vészet, táncm vészet); 
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- sajátos nevelési igény  (SNI), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  (BTM) 
gyerekek integrált nevelését  

- logopédus, gyógypedagógus alkalmazását; 

- a kompetencia alapú oktatás folytatását. 

 

1.2. Iskolánk személyi és tárgyi feltételei 

1.2.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Iskolánk pedagógus létszáma f  munkaviszony keretében 27 f . Ezen felül 2 f  óraadó (fizika, 
matematika) pedagógusunk van. Szakos ellátottságunk 100%-os. A tantestület átlag életkora: 45,92 

év. (2016-os adat) 

Az elméleti felkészültséget és a módszertani kultúra fejlesztését jól szolgálják a munkaközösségek, 
amelyeket els dleges szakmai segít knek tekintünk. M köd  munkaközösségeink: alsós, fels s, és 
m vészeti. 

Az intézmény rendjét a Szervezeti és M ködési Szabályzat határozza meg. Az alapdokumentumok 
mindenkinek a rendelkezésére állnak, ezek ismerete, a bennük foglaltak betartása az intézmény 
valamennyi dolgozójának kötelessége. 

Tanévenként alakuló, tanévnyitó, félévi, év végi és nevelési tantestületi értekezleteket tartunk. 

Évközben igény szerint munkaértekezleteken beszéljük meg az aktuális feladatokat, tennivalókat. 

Szakmai továbbképzésen sszel és tavasszal veszünk részt a nyíregyházi POK és a tiszavasvári 
Bázisiskola szervezésében. 

Az iskola vezet ségét (intézményvezet , intézményvezet -helyettesek, munkaközösség-vezet k, 

Közalkalmazotti Tanács elnöke, diákönkormányzatot segít  pedagógus, esetenként meghívottként: 

szakszervezeti vezet ) a döntések el készítésében kikerülhetetlen fórumnak tartjuk.  

Technikai dolgozóink: A nevelést oktatást segít  dolgozók (NOKS) az iskolatitkár (1 f ), pedagógiai 
asszisztens  (1 f ) . A technikai dolgozóink: takarítók (3,5 f ), karbantartó (1 f ).  

1.2.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az iskola két épületében 14 osztály tanul délel tt (2016/2017-ben). Az alsós évfolyamok közül  

5 osztály a Táncsics utcai, míg a Károlyi Mihály utcai épületben összesen 9 osztály van elhelyezve.  

Egy osztályra jutó tanulók száma átlagosan 16,85 f . 

Egy pedagógusra jutó tanulók száma: 8,74 f . 

Egy tanteremre jutó tanulók száma: 16,85 f . 

A két épületben 21 tanterem áll a nevel -oktató munka rendelkezésére. A tantermek száma a 
tanulólétszámhoz elegend , de az állag és felszereltség még nem.  

A számítástechnika tantárgy oktatását 2013. január elejét l a Mátyás király utcai iskolában oldjuk 
meg.  

 

Intézményünk tevékenységi kör 2005 szeptemberét l az alapfokú m vészetoktatással b vült. Az 
oktatás saját tantermekben, saját pedagógusokkal, illetve saját eszközökkel zajlik. A m vészeti 
iskolában tanító pedagógusok száma 2016-2017-es tanévben 5 f . A m vészeti tagozatok szakos 
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ellátottsága 100 %-os. Az oktatásban részt vev k közül 1 f  csak a m vészeti iskolában tanít, míg 4 
f  pedagógus az általános iskolában is tanít. 

A felszerelések, illetve a berendezési tárgyak fejlesztése, beszerzése folyamatos. Ehhez a 
beruházáshoz nagy segítséget nyújthatnak a pályázati lehet ségek. Így a m ködéshez szükséges 
alapfeltételeken túl lehet ségünk nyílhat a fejlesztésre. 

Jelenleg csak az 1 telephelyen, a Károlyi M. utcai épületben folyik a m vészeti ágak oktatása.  

A zenem vészeti ágon a zongoraoktatás a Károlyi M. utcai iskola egyik tantermében folyik. 
Gyakorlási lehet ségük a növendékeknek szintén ebben az épület gyakorlótermében van. A 
színvonalas oktatást biztosítja a három zongora (1 db elektromos zongora, 1 db pianínó, 1db 
Bösendorfer zongora). 

A színm vészet, színjáték tanszakos tanulók egy számukra kialakított színjátszó teremben tarthatják 
meg óráikat, mely rendelkezik „mobil” dobogóval, színházi függönnyel, egészalakos tükörrel. 

Táncm vészeti ágon (néptánc, társastánc) tanszakon egy tantermet vehetnek igénybe az ott oktató 
pedagógusok, illetve a növendékek. A táncterem a f épületben kapott helyet, egészalakos tükörrel 
rendelkezik. 
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2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVEL –OKTATÓ MUNKA 
PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 

2.1. Az iskolánkban folyó nevel –oktató munka pedagógiai alapelvei  

 „Ha vállalod, kézen fogunk, s veled együtt — esélyt adunk.” 

Településünk lakosságának összetételét h en tükrözi az iskola tanulóközösségének összetétele, ezért 
mind a hosszabb, mind a rövidebb távra kit zött céljainkat, feladatainkat ennek függvényében kell 
megfogalmaznunk.  

Minden tanév kezdetén a nevel testület a hosszabb távra megfogalmazott alapfeladatok és célok 
közül a tanulóközösség összetételét figyelembe véve összeállítja és elfogadja az arra a tanévre 
kiemelten fontos, f  feladatokat melyek a Helyi Pedagógiai Programunkra épülnek. 

Intézményünk HPP-ja, cél- és feladatrendszere a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint az 
iskola egyéni, helyi sajátosságaira, az ebb l adódó hagyományokra és szükségletekre épül, melyek az 
iskola Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal összhangban vannak. 

Iskolánk esélyegyenl ségre törekszik. 

 Gyermekközpontú. 

 Demokratikus. 

 Autonóm. 

Iskolánk nevel testülete f  feladatának tekinti a tanulók személyiségének, képességeinek széles 
kör  kibontakoztatását, a tudásvágyuk, a helyes énképük kialakítását, a harmonikus szellemi, testi 
fejl désük segítését, az egészséges, kulturált életmód, a testmozgás iránti igény, az önellátás 
képességeinek kialakítását, a sikeres pályaválasztás segítését. 

Nevel –oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi alapelveket 
tartjuk szem el tt.  
 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 Iskolánk nevel –oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a 
lelkiismereti szabadság, a személyiség fejl dése, az alapvet  közösségek (család, nemzet, az 
európai nemzetek közössége, az emberiség) együttm ködésének kibontakoztatása, a népek, 
nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenl sége, a szolidaritás és a tolerancia 
értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; 

 Alapvet  jelent séget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kim velésének; 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség el tt álló közös problémákra és a különböz  
kultúrák iránti nyitottságra; 

 Pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy 
a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszer ségek hatásával kell 
számolnunk;  

 A nevelés két alapvet  tényez je: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a 
folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 A nevel  vezet , irányító, kezdeményez  szerepe érvényesül a pedagógiai légkör ki-
alakításában, 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 önm velésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 
 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszer  helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 
élmények és tapasztalatok gy jtésére; 

 Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 
 Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehet ségét; 
 Az egyéni szükségletek szerint megfelel  feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenl ség megteremtéséhez; 
 Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás 

alapjait, valamint a folyamatot megkönnyít  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 attit döket kölcsön-

hatásban 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 „emberlépték ” követelményeket 

támasztunk; 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom m veltségi 
blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret 
(jelenismeret); 

 Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód 
készségét; 

 Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelel  továbbtanulási irány, 
illetve pálya kiválasztását;  

 A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 
világukban való eligazodás képességét;  

 Alapvet  értéknek tekintjük a sz kebb és tágabb hazához való köt dés érzését, környezetünk 
megismerésének és megóvásának igényét; 

 A NAT valamennyi m veltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar 

nyelv és irodalom; az él  idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a 
természetben; földünk–környezetünk; a m vészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati 
ismeretek; a testnevelés és sport; 

 A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segít-

ségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból ered  lemaradás 
csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. 
továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 Partneri viszonyban állunk a szül kkel, a tanulókkal, hiszen ez az együttm ködés alapja, feltétele. 
Bevonjuk ket az iskolai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába, tájékoztatást nyújtunk 
gyermekük személyiségének fejl désér l, tanulmányi el menetelér l. 

 Ápolni és b víteni kívánjuk eddigi kapcsolatainkat a községben található intézményekkel, a 
környez  települések iskoláival. 

 Hagyományainkhoz híven továbbra is részt veszünk a különféle községi rendezvényeken, ill. a 

gyerekek számára szervezett községi szint  megmozdulások szervezésében, lebonyolításában. 
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 Az iskolánkban m köd  gyerekközösségek lehet séget biztosítanak a gyermeki önállóság, ön-

kormányzó képesség kibontakoztatásához (DÖK, Pet fi Sándor Gyermekszervezet, osztály-

közösség, szakkörök…). A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 

Programunk megvalósulásának egyik legfontosabb mutatója, ha az általunk képviselt nevelési–
oktatási szemléletmód mind a gyerekek, mind a szül k, mind a fenntartó által elismert és támogatott 
lesz. 

 

2.2. Az iskolánkban folyó nevel –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 sz kebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.  

Ennek érdekében célunk: 

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

 az iskolába lép  kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a tanulás iránti 
érdekl dést és nyitottságot; 

 vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeib l az iskolai tanulás 
tevékenységeibe; 

 tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a társadalom 
értékei iránt; 

 az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának; 
 az iskola segítse a gyermek természetes fejl dését, érését; 
 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvet  képességeket és alapkészségeket fejlesszen; 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 
megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttm ködni 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 els  szakasz nevel –oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 
 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egységes 

rendszert képez  szakasz két, pedagógiailag elkülöníthet  periódusra tagolódik; 
 vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása er sen köt dik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz; 

 vegye figyelembe, hogy 12–14 éves kortól (serdül kor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 
folyamatában el térbe kerül az elvont fogalmi és az elemz  gondolkodás; 

 az alapkészségek kimunkálása (írás, ért  olvasás, számolás, beszéd) és differenciált fejlesztése; 

 a különböz  érdekl dés , eltér  értelmi, érzelmi, testi fejlettség , képesség , motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket — érdekl désüknek, képességüknek és tehetségüknek 
megfelel en — készítse fel a továbbtanulásra; 

 magas színvonalú és sokrét  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 m veleti szint  alkalmazás képességének kialakításával;  

 tudatosítsa a gyermekben a sz kebb és a tágabb környezetb l megismerhet  erkölcsi értékeket, 
er sítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét 
formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; 
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 segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben m velt emberré, szabad és gazdag 
személyiséggé, felel s polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes 
emberekké válhassanak;  

 elégedett, magabiztos, optimista és felel sséget 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 
szabadid s 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, együttm ködési készségét, akaratát, segít készségét, szolidaritásérzését, 
empátiáját; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihet ség 
értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfel l a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók 
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló 
pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 
 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttm ködési, 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 elérhet vé váljon,  
 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 

hozzá az alapm veltség kialakításához; 
 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 
 ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 
 legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesít ) viselkedésre, ugyanakkor tanúsítson 

önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, kreatív; 
 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszer en alkalmazza a tanulási módszereket. 

Pedagógiai tevékenységünk célja, mindannak az intellektuális és erkölcsi értékeknek a kialakítása 
tanítványainkban, melyekkel úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy a 
sz kebb tágabb közösségük javát szolgálja. 

A választott pedagógiai alapelvek és értékek csak úgy juthatnak érvényre, ha az iskolai gyakorlatban 
konkrét célok formájában jelennek meg és a pedagógiai folyamat során tevékenységek szintjén 
valósulnak meg. 
 Célunk, hogy gyermekeinket egészséges, megfelel  empátiával rendelkez , krízist r , optimista 

emberré neveljük. 
 Tanulmányaikat befejezve tudjanak pályát választani, pályájuk során tudjanak a változásokhoz, 

kihívásokhoz alkalmazkodni, egy egész életen át tanulni. Legyen kell  kitekintésük a rájuk váró 
feladatokra. Alakuljon ki bennük egy megfelel  értékrend, szükséglet az élet teljes megéléséhez. 

 Legyenek nyitottak a világban, Európában zajló folyamatok iránt.  
 Legyen saját nemzettudatuk, megfelel  önértékelésük, énképük. 

 Legyen igényük az egészséges életmódra. 

 Legyenek tisztában az egészséges testmozgás fontosságával, egészségre gyakorolt hatásával. 
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 Igényeljék a rendszeres mozgást, és végezzék örömmel. 
 Fejl djön koordinációs képességük, ügyességük, erejük, gyorsaságuk, állóképességük. 

 Er södjön közösségi szellemük a különböz  játékok, csapatjátékok, sportversenyek alkalmával. 
 Tudjanak küzdeni egymásért, sz kebb hazájukért: falujukért, iskolájukért. 
 Vigyázzanak testi épségükre, legyenek sportszer ek. 

 Tartsák be a balesetvédelmi szabályokat. 
 Ügyeljenek a higiéniára, környezetük tisztaságára. 

 Környezetüket érzékeljék természeti egységként, tudják, hogy k is részei ennek. 

 Közösségük, társadalmuk aktív, alkotó tagjaiként, tanuljanak meg alkalmazkodni egymáshoz, 
ismerjék meg és viseljék el a másságot. 

Értékközvetítés: a nevel testület elfogadja a preferált értékeket és a humanista ember jellemvonásait, 
az európai polgári gondolkodás értékrendjét közvetíti. A történelmi egyházak kultúrteremt  
szerepének bemutatása, erkölcsi tanításának megismertetése és világnézeti semlegesség. A 
magyarságtudat er sítése, határon túli magyarok helyzetének, elszakadásának történelmi okai, 
barátság és szolidaritás érzésének fejlesztése, nemzeti és etnikai el ítéletekt l mentesség. 

Ismeretközvetítés: a tudás modern értelmezése, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, önálló ismeret-
szerzés, gondolkodási képességek folyamatos fejlesztése, az új technikai ismeretek és számítás-

technika alkalmazása, idegen nyelv ismerete. Problémamegoldó tanulási módszerek alkalmazása, a 
kooperatív csoportmunka el nyben részesítése, önismeret, a képességek reális megítélése. 

 

2.3. Az iskolánkban folyó nevel –oktató munka pedagógiai feladatai 

Feladatok a nevelés–oktatás els  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 (attit d); 
 a tanulói kíváncsiságra, érdekl désre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

felel sségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa el  érzelemvilágának gazdagodását;  
 alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket; 
 támogassa az egyéni képességek kibontakozását; 
 az oktatási folyamatban alkalmazza az együttm köd  (kooperatív) tanulás technikáit, formáit; 
 a tanulásszervezés egyik f  elve és teend je a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellen rzésben, az 
értékelésben; 

 m ködjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 
 tör djön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális 

környezetéb l vagy eltér  ütem  éréséb l fakadnak; 
 tudatosítsa a gyermekekben a sz kebb és a tágabb környezetb l megismerhet  értékeket; 
 er sítse 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, épít  kapcsolatokhoz szükségesek; 
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 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók 
önismeretét, együttm ködési készségét, akaratát, segít készségét, szolidaritásérzését, 
empátiáját, toleranciáját; 

 olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 
megbízhatóságának, becsületességének, szavahihet ségének értékét; 

 tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus m ködésének értékét és jellemz it; 
 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 

felel sségre, a mindennapi magatartásra; 
 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett él  

különböz  kultúrák iránti igényt; 
 er sítse az 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”; 
 felel sen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  
 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 
 a szocializáció folyamatainak el segítése; 
 az elemi m veltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 
 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 
 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükr l és magatartásuk 

min sítésér l; 
 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs technikákat. 

 

2.4. Az iskolánkban folyó nevel –oktató munka pedagógiai eljárásai 

(1–8. évfolyam) 
 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseib l 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 jelleg  oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 
 az önismeret alakításával, a fejleszt  értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttm ködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 
csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemz k 
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatása; 

 az iskolaotthonos nevelés és oktatás — a nem szakrendszer  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 lehet ségét; 
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 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhet  integrált felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzet  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, fejleszt  értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 
megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kortárs kapcsolatok meger sítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 
összefügg  praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvet  képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önm velés alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehet sége, a kreativitás fejlesztése, a 
differenciált fejlesztés, a m vészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének 
egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejl désük folyamatos követése, a személyre szóló, 
fejleszt  értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, b vítjük az együttm ködésre épít  kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igényl  ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, 
új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggy jtés, modellezés, szerepjáték 
stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerez  ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk 
tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel ket a megismerés, a tudás 
öröméhez, er síti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggy z dés 
és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az állampolgári ismeretek 
gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefügg  praktikus tudás nyújtásával a 

szocializációs folyamatokat segíti el ; 
 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok 

kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán 
élethelyzetekben is érvényesítik;  

 az iskolában folyó nevel –oktató munka mérési, ellen rzési, értékelési és min ségbiztosítási 
rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelel en elvégezzük a 
diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 
 az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai szocializáció 

folyamatába. 
 

2.5. Az iskolánkban folyó nevel –oktató munka pedagógiai eszközei 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdekl désének illetve távolabbi céljainak 
megfelel  programokat, tevékenységi formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az 

életkori jellemz k 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 önm velés alapozásával, 
gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható 
tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 
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 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére 
kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis) kínálta 
lehet ségeket; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mér eszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk 
ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált mér eszközöket 
alkalmazunk; 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére, 
kezelésére; 

 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  
 
A: a meggy zés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere, 

meggy zés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, 
beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, el adás, vita, beszámoló; 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, 
követelés, megbízás, (ön) ellen rzés, (ön)értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; 

C: a magatartásra ható módszerek:  

a) ösztönz  módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret (pl.: szóbeli dicséret 
nyilvános formái: — osztályf nöki órán, osztályközösség el tt, iskolai összejöveteleken 
(tanévzáró ünnepély, ballagás…); írásbeli dicséret formái: — osztályf nöki dicséret 
(ellen rz be, osztálynaplóba), — igazgatói dicséret (ellen rz be, osztálynaplóba), oklevél, 
kitüntetés, alapítványi, fenntartói, országos szint  elismerések; — osztályozás; — 

jutalmazás). Hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartást, szorgalmas, folyamatos, 

odaadó közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezések) 

jutalmazunk. 

A jutalmazás formái lehetnek: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom 
(könyv, különféle tárgyi jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök, 
kirándulás, táborozás, tanulmányút, ösztöndíj, tandíjmentesség…) 

b) kényszerít  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 veszélyeztet  körülmények 
kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni): felügyelet, 
ellen rzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás. 

 A nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz gyakran 
használatos lesz kített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a gyermekek f  
tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, szabadid …).  

 A nevelési módszerek különböz  formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a következ k 
lehetnek:  

- 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; 

- nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor 
közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök kísérhetik 
(beszélgetést kísér  gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsér  szavakat kísér  mosoly) vagy 
helyettesíthetik (fenyeget  mutatóujj korhalást) közleményeiket: arckifejezés (mimika), 
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szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok 
(gesztusok), kulturális jelzések, 

- szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a feln ttekt l tanulják el, kezdetben a 
családban (gyermekkori beidegz dés) 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 bels , pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi 
tulajdonságait, készségeit: fejleszt  interjú, fejleszt  beszélgetés, 

- szociális készségfejleszt  technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezel  
készségeinek fejlesztése, illetve a meglév k er sítése): minta- és modellnyújtás, 
meger sítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység. 

 

 

A kompetencia-területek beépítése 
 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

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. 

Alakítsuk ki az alapvető 
kulcskompetenciákat a 
tanulókban: 
- anyanyelvi,  
- idegen nyelvi, 
- matematikai, 
- természet-

tudományos, 
- digitális, 
- a hatékony önálló 

tanulás, 
- szociális és 

állampolgári 
- kezdeményező-

képesség és 
vállalkozói komp., 

- esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 

Minden kompetencia-
terület tartalmazza a 
szükséges ismeretek, 
képességek és 
attitűdök tárházát a 
NAT szerint 

Fejlesszük az egész életen 
át tartó tanuláshoz 
szükséges motívumokat 
(önfejlesztő elképzelések) 
és tanulási képességeket 
(stratégiákat és 
módszereket)! 
A kulcskompetenciák NAT 
által meghatározott 
rendszere járuljon hozzá a 
szükséges ismeretek, 
képességek és attitűdök 
közvetítésével a 
kritikusgondolkodás, a 
kreativitás, 
kezdeményezőképesség, a 
problémamegoldás, a 
kockázatértékelés, a 
döntéshozatal és az 
érzelmek kezelése 
elsajátításához. 

A modern 
személyközpontú, 
interaktív, tapasztalati 
tanulásra alapozó 
tanulásszervezési 
eljárások, módszerek, 
pedagógiai kultúra 
általánossá tétele. 
 

A tanulás tervezésében, 
szervezésében és 
irányításában a 
tevékenység-központú 
tanítási gyakorlatot 
honosítjuk meg, mely 
életszerű helyzetek 
teremtésével alkalmat 
nyújt konkrét élmények 
és tapasztalatok 
gyűjtésére; 

Az egyes 
kompetencia-
területekre készített 
programcsomagok 
(tanulói, tanári 
segédletek, 
demonstrációs 
eszközök, stb.) 
Elérhető: 
www.sulinovadatbazis.
hu  

Iskolánk a fiatalokat 
felkészíti az önálló 
ismeretszerzésre és 
önművelésre, ennek 
feltétele a tanulási 
képességek és szilárd 
alapkészségek 
kialakítása. 

A tanulás tanítását és 
az önálló 
ismeretszerzés 
képességének 
kialakítását minden 
pedagógus tekintse 
kiemelt feladatának.  

A tanulási stratégiák, 
módszerek és technikák 
megtanítása minden 
tanulónak. 
A mérések nem az 
elsajátított ismeretanyag 
mennyiségének, hanem a 
kompetenciák szintjének 
meghatározását szolgálják 

A mérési, ellenőrzési, 
értékelési és 
minőségbiztosítási 
rendszerben 
meghatározott rend 
szerint funkciójuknak 
megfelelően elvégezzük 
a diagnosztikus, a 
formatív és szummatív 
méréseket. 

A diagnosztikus és 
formatív mérések 
mérőeszközeit iskolai 
szinten készítjük el, 
illetve választjuk ki, a 
szummatív tesztek 
elkészítéséhez pedig 
megyei ill. országos 
standardizált 
mérőeszközöket 
alkalmazunk. 
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Az egyéni adottságokat 
figyelembe véve 
alakítjuk 
tanítványainkban a 
teljesítmény-központú 
beállítódást (attitűd), az 
önálló tanulás 
képességét. 

Minden kolléga 
helyezzen kiemelt 
hangsúlyt a kreativitás 
fejlesztésére és a 
(belső) tanulási 
motiváció erősítésére.  

Differenciált nehézségű 
feladatokkal, testreszabott 
egyéni és csoportos 
foglalkoztatással 
lehetőséget adunk az 
egyéni haladási ütem 
kialakítására. 

Gazdagító, dúsító 
feladatokkal, 
programokkal és valódi 
problémák megoldásával 
alkalmazkodunk a 
különböző tanulói 
képességekhez.. 

Egyéni fejlesztő 
programokkal (fel-
zárkóztató, fejlesztő, 
versenyre készítő - 
tehetséggondozó), és 
a modern informatikai 
eszközök 
alkalmazásával (CD, 
videofilmek, SDT 
(Sulinet Digitális 
Tudásbázis), könyvtár) 
segítjük az egyéni 
haladási ütem 
követését. 

A kiváló adottságokkal 
és képességekkel 
rendelkező tanulóknak 
is lehetőséget 
teremtünk tehetségük 
kibontakoztatására.  

A képességfejlesztés 
és tehetséggondozás 
minden tantárgy 
keretében legyen 
kiemelt szempont — 
mind a tanórai és 
tanórán kívüli 
foglalkoztatási 
formákban 

A tehetséges gyermekeket 
valós szükségleteik szerint 
segítsük a saját önfejlesztő 
stratégiájának 
kialakításában és 
megvalósításában. 

A tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységekben, 
a tanulmányi 
versenyekre történő 
felkészítéssel, 
szerepléssel. 

Az intelligencia és 
kreativitás-fejlesztő 
egyéni programokkal. 
A komplex 
személyiségépítés 
teljes 
eszközrendszerével. 

Iskolánkban egy idegen 
nyelvet (angol) 
oktatunk. 

Az idegen nyelvek 
tanulása iránti igény 
felkeltése.  

A tehetséges tanulók 
képesek legyenek az 
általános iskola 
befejezéséig alapfokú, a 
középiskolások pedig 
képességeik függvényében 
közép- és felsőfokú 
nyelvvizsgát. 

Az idegen nyelv tanulá-
sát, az idegen nyelvi 
kompetencia kialakítását 
az adekvát stratégiák 
megválasztásával és a 
programok / taneszközök 
kiválasztásával segítsük! 
Természetesen az 
életkori sajátosságok és 
egyéni szükségletek 
figyelembe vételével. 

A modern nyelvoktatá-
si technikák, módsze-
rek és eszköztár 
alkalmazása, SDT 
(Sulinet Digitális 
Tudásbázis), internet 
lehetőségeinek 
kihasználása, a 
könyvtár 
eszköztárának 
igénybevétele. 

Alkotó pedagógiai 
klímát teremtünk az 
eredményes munka 
érdekében. 

Jellemezze munkánkat 
egyfelől a következetes 
követelés és igényes-
ség, másrészt a tanu-
lók jogainak, emberi 
méltóságának tisztelet-
ben tartása, a velük 
szemben megnyilvánu-
ló pedagógiai tapintat, 
bizalom, megértés, 
türelem, igazságosság, 
segítőkészség.  

Demokratikus alapokon 
álló, integratív tanár – diák 
viszonyt alakítunk ki. A 
tanítási órák légköre, 
hangulata oldott, a tanulók 
sikerorientált beállítódással 
dolgoznak, a pedagógus 
csak facilitáló 
szorongásszintet tart fenn. 

Növeljük a tanulók aktív 
részvételét igénylő 
ismeretszerzési módok 
arányát (megfigyelés, 
kísérlet, új információs 
és kommunikációs 
technikákat alkalmazó 
anyaggyűjtés, 
modellezés, szerepjáték, 
drámapedagógia stb.).  

Az ismeretek és 
összefüggések tanulói 
felfedezése, a 
szemléltetés, 
cselekvés, az 
aktivizáló módszerek 
alkalmazása jellemzi a 
tanulási–tanítási 
folyamatokat. 

Támogatást adunk a 
szociokulturális 
hátrányok leküzdésé-
hez. Szakszerű 
integrációs és integrált 
nevelési gyakorlat 
megvalósítására 
törekszünk. 

A szociokulturális 
hátrányokból eredő 
tanulási esély-
egyenlőtlenségeket 
csökkentsük. 

A rászoruló gyermekeket 
hatékony felzárkóztató 
munkával, iskolaotthonos 
ellátással, tanulószobai 
foglalkoztatással segítjük. 

Differenciált foglalkozta-
tással, az egyéni haladá-
si ütemhez igazított 
fejlesztő terheléssel. 
Alkalmazzuk a 
kooperatív tanulási-
tanítási technikákat és 
módszereket! 

Felzárkóztató, 
differenciált csoportos 
foglalkozás keretében 
és egyéni 
felzárkóztató 
korrepetálással. 
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Törekszünk arra, hogy 
az általános társadalmi 
modernizációt követve 
lépést tartsunk az 
informatikai 
forradalommal. 

Minden pedagógus 
tanulja meg és 
alkalmazza a modern 
infokommunikációs 
technikákat, a 
számítástechnikai - 
informatikai eszközöket 
a saját tantárgya 
oktatása során. 

Tanórai keretben és azon 
kívül megtanítjuk 
gyermekeinknek a 
számítástechnika alapjait, 
az interaktív táblával 
folytatott oktatási metódust. 

A fejlesztő programok 
alkalmazásával lehetővé 
tesszük minden 
tanulónak az egyéni 
tanulási utak 
érvényesítését. 

Alsó tagozatban már 
megismerkednek a 
számítógéppel, 
barátkoznak játékos 
képességfejlesztő 
programokkal, a felső 
tagozaton az iskola 
profiljának megfelelő 
informatikai képzést 
nyújtunk. 

Minden iskolai 
tevékenységünket — 
az oktatás és nevelés 
terén egyaránt — a 
gyermekek okos 
szeretete hatja át. 
„Szeretni kritika nélkül 
együgyűség, kritizálni 
szeretet nélkül 
becstelenség.”  
(Németh L.) 

Következetesen a 
„bátorító–megengedő” 
nevelői magatartást 
alkalmazzuk, amely 
pozitív szociális tükör a 
gyermekek számára. 
Személyes példával 
adjunk mintát a 
gyermekeknek az 
empátiás személyközi 
kapcsolatokra. 

Növeljük tanulóink ön-
bizalmát és önértékelését, 
építsük a pozitív énképét, 
erősítsük a belső kontrollos 
beállítódását, fokozzuk a 
felelősségvállalást, az 
önállóságot!  
Tudatosan neveljünk 
énerős, jó komfortérzésű 
fiatalokat! 

A pedagógus a 
„megszólíthatóság” 
közelségében él 
tanítványaival, az inter-
perszonális kapcsolatai 
építő jellegűek. A pozitív 
tartalmú 
„csoportnyomás” 
eszközeit is alkalmazza. 

A pozitív motivációs 
eszközökkel, a 
jutalmazás és 
büntetés 
módszereinek 
mértéktartó (nem 
szélsőséges) 
alkalmazásával. 

A közösségek 
biztosítanak terepet a 
növendékek 
önállóságának, 
öntevékenységének, 
önkormányzó 
képességének 
kibontakoztatásához.  

A tanulási tevékeny-
ségek közben és a 
tanulói közösségben 
való élet során 
fejlessze a tanulók 
önismeretét, 
együttműködési 
készségét, akaratát, 
segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, 
empátiáját. 

Az elemi szocializáció 
folyamatainak tudatos 
irányítása, elősegítése. 

A kortárs kapcsolatok 
megerősítésével, elemi 
állampolgári és a 
mindennapi életvitellel 
összefüggő praktikus 
ismeretek nyújtásával. 
A diákönkormányzat 
érdemi működtetésével. 
A különböző 
kommunikációs 
technikák és 
konfliktuskezelési 
stratégiák elsajátítása. 

Személyes példamuta-
tással neveljük gyer-
mekeinket a változatos 
kommunikációs tech-
nikák alkalmazására, 
toleranciára, a másság 
elfogadására, empáti-
ára, az emberi jogok 
tiszteletben tartása, a 
konfliktusok 
kezelésére. 
Gyakorlás és trénin-
gek beiktatásával. 

A szociális, életviteli és 
környezeti kompetencia 
fejlesztése a nevelési 
célrendszer központi 
eleme; a konstruktív 
életvezetésre történő 
felkészítés feltétele. 
Ezáltal válhat a fiatal 
egyénileg sikeressé, és 
társadalmilag 
hasznossá. 

A pozitív tartalmú 
társas kapcsolatok 
építése, a természeti–
társadalmi és emberi 
környezet felelős 
alakításában való aktív 
részvétel. 

Az alsó fokú oktatásban 
alkalmazzuk a kerettantervi 
jellegű — 
műveltségterületeken 
átívelő hat 
programcsomagot, amely 
lehetőséget kínál a 
képességek és készségek 
kialakítására, valamint az 
attitűdök formálására  

Ezek: 

Én és a világ 

Én és a másik  
Az én dimenziója 

Toleranciára nevelés 

A programcsomag 
részét képező tanulói 
és tanári eszközök. 
Kooperatív tanulás-
tanítási technikák, drá-
mapedagógiai mód-
szerek, demonstrációs 
eszközök, SDT-
anyagok (Sulinet 
Digitális Tudásbázis). 
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A SZÉK (szociális, 
életviteli és környezeti) 
kompetenciák 
fejlesztését valamennyi 
tantárgy és műveltség-
terület kitűntetett 
kötelességének tekinti  

Tudatosan tervezze és 
valósítsa meg minden 
pedagógus tanórai és 
tanórán kívüli 
foglalkozásokon a 
szociális, életviteli és 
környezeti (SZÉK) 
kompetenciák 
fejlesztését.  

A programok tartalmát 
beépíteni a különböző 
tantárgyak, illetve 
műveltségterületek 
tananyagába, a tanári 
tanmenetekbe, a tanórák 
anyagába. 

Összehangoljuk a 
tantárgyi, a műveltség-
területi (ember és 
természet, ember és 
társadalom, földünk és 
környezetünk, 
művészetek), valamint 
az osztályfőnöki és 
modulok (ember-és 
társadalom-ismeret, 
etika; egészségtan; hon-
és népismeret 
modulprogramok 
tematikáját. 

Az életkori 
sajátosságoknak 
megfelelő aktivizáló 
kooperatív 
módszerekkel 
dolgozunk. /Lásd: a 
Nyíregyházi 
tantervcsalád 
osztályfőnöki 
kerettantervét!/ 

A szociális, életviteli és 
környezeti kompetencia 
fejlesztését az „Ember 
és társadalom” 
műveltségi blokk 
mindhárom aspektusa 
szolgálja: a történelem, 
az emberismeret és a 
társadalomismeret 
(jelenismeret); 

Az „Ember a 
természetben” 
műveltségi blokk 
ismeretanyaga az 
ember és természeti 
környezete viszonyát 
megalapozza. 

Az emberismeret az 
etika, az antropológia 
és a pszichológia 
alapfogalmainak, 
értelmezési kereteinek 
bemutatásával járuljon 
hozzá a tanulók ön-
ismeretének elmélyí-
téséhez. Nyújtson 
betekintést az embert 
másokhoz és önmagá-
hoz, a társadalomhoz 
és a természethez fűző 
szellemi kapcsolatok 
világába. 
Tanuljanak meg a 
fiatalok globálisan 
gondolkodni és 
lokálisan felelősséggel 
cselekedni. 

Kiemelt feladatunk: a 
személyiség és az emberi 
jogok tiszteletére nevelés, a 
nemzeti identitás, a 
történelmi és állampolgári 
tudat erősítése, a szociális 
érzékenység, az életkornak 
megfelelő társadalmi 
problémák iránti nyitottság, 
a környezetért érzett 
felelősség, más kultúrák 
megismerése és 
elfogadása, a humánus, 
értékeket védő magatartás, 
valamint a demokratikus 
intézményrendszer 
használatához, az egyenlő 
bánásmóddal és esély-
egyenlőséggel kapcsolatos 
ismeretek és képességek 
fejlesztése. 

Az egyes tanulókat és 
csoportjaikat aktivizáló 
módszerekkel 
(kooperatív tanulási 
technikák) alkotó 
folyamatokat 
kezdeményez a 
pedagógus.  
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 programcsomagok 
elemei, modulok, 
epochák. 
A Nyíregyházi 
tantervcsalád 
módszertani ajánlásai. 
A „Halmozottan 
hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma 
fiatalok társadalmi 
integrációjának 
támogatása” című, 
HU0101-01- 2.1 
számú PHARE 
Program keretében 
készült Együtt-
működik” című 
kiadvány kooperatív 
óratervei. 

Pozitív életfilozófiát 
közvetítünk, 
megalapozzuk a 
konstruktív életvezetés 
és egészséges életmód 
készségét. 
Kiépítjük a jóléti modell 
alapelemeit:  

1. egészség-
centrikusság, 

2. alkotáscentrikusság, 
3. minőségcentrikusság 
4. kultúracentrikusság 

A kommunikációs- és 
viselkedéskultúra 
elsajátíttatásával 
alakítsuk ki 
tanítványainkban a 
tárgyi és személyes 
világukban való 
eligazodás képességét.  
Tudják helyesen 
megítélni az emberi 
kapcsolatok 
jelentőségét és 
minőségét. 

Tudatosítjuk a gyermekben 
a szűkebb és a tágabb 
környezetből megismerhető 
erkölcsi értékeket, erősítjük 
a pozitív szokásokat és a 
humánus 
magatartásmintákat. 
Választási /döntési 
helyzetekben felelősen 
cselekedni. 

A környezettudatos 
magatartást, a pozitív 
életvezetési és kulturált 
társas kapcsolati formák 
elsajátítását lehetővé 
tevő játékoktól a dráma-
pedagógiai eszközökön 
át a valós élet 
problémáinak 
kezeléséhez mintákat 
adó szituációk 
megélésével segítjük a 
SZÉK (szociális, életviteli 
és környezeti) 
kompetenciák fejlődését. 

Gazdag tevékenység-
repertoár 
kialakításával gyakorló 
terepet biztosítunk az 
életszerű 
tapasztalatok 
megszerzéséhez. 
(Lásd: a Nyíregyházi 
tantervcsalád Ember-
és társadalomismeret, 
etika modul 
módszertani 
ajánlását!) 
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Reális önismeret és 
életszemlélet-
formálással segítjük a 
továbbtanulási / 
pályaválasztási 
döntések kialakítását, a 
tudatos életpálya-
építést. 

Pozitív énkép és reális 
önfejlesztő stratégiák 
kialakítása minden 
tanulóban. 
A tanuló legyen képes 
énképébe,önreflexióiba 
integrálni az elsajátított 
tudást, készségeket, a 
tanulást segítő beállító-
dásokat (attitűdök), 
motívumokat 

A pedagógusok sajátítsák el 
és adekvát módon 
alkalmazzák a tanuló-
megismerési eljárásokat és 
módszereket! 
Alakítsuk ki tanítványaink-
ban az önmegismerés és 
önkontroll; az önmagukért 
vállalt felelősség, az 
önállóság; az önfejlesztés 
igényét és képességét! 

A tanuló-megismerési 
technikák és eljárások 
elsajátítása és szükség 
szerinti alkalmazása az 
iskola belső mérési-
ellenőrzési-
minőségbiztosítási 
programjának 
megfelelően. 

Vizsgálati módszerek, 
tesztek rendszerbe 
állítása, a 
tapasztalatok fejlesztő 
hatású 
visszacsatolása. 
Az eljárások 
alkalmazásához 
szükséges 
professzionális tudás 
megszerzése. 

A tudományok komplex 
rendszerének tartalma 
jelenik meg a SZÉK 
(szociális, életviteli és 
környezeti) 
kompetenciaterületen 
(biológia, etika, 
szociológia, földrajz, 
társadalomismeret, 
művészettörténet). 

Ezen ismeretek 
integrációjának és 
szintézisének 
megteremtése a célunk 
az 1-6. és 7-8. 
évfolyamokon. 

Az összefüggések és 
kölcsönös determinációk 
felismertetése, a felelős és 
kritikus gondolkodás 
fejlesztése, a döntési 
képesség és cselekvési 
készenlét kialakítása. 

Életből vett minták 
vizsgálata, variációs 
lehetőségek 
kidolgozása, a SZÉK 
(szociális, életviteli és 
környezeti) 
programcsomag 
elemeinek alkalmazása. 

Szituációelemzés, 
alternatív megoldási 
stratégiák kidolgozása, 
ítéletek alkotása és 
vállalása. 

A testi, szellemi és lelki 
fejlődés harmóniájának 
integrációja a 
személyiségben.  

Fejlesszük a szüksé-
ges kompetenciákat: 
rugalmasság, 
kreativitás, önállóság, 
döntéshozatal, 
cselekvőképesség, 
magabiztosság, kritikus 
szemlélet, 
felelősségtudat. 

A kötelességekhez való 
pozitív viszonyulás (attitűd) 
kiépítése. 

Emberléptékű 
következetes követelés. 
Fejlesztő hatású 
visszacsatolás, mérés-
értékelés. 

Önértékelés, 
önkontroll, önfejlesztő 
stratégia. Pozitív 
tartalmú szociális 
kapcsolatok építése.  
A kultúrált és 
egészséges életvitel 
kialakítása. 

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; 

Cél: Az emberi élet 
harmóniájának 
megtalálása, a 
boldogságélmény 
megélése, a 
konstruktív életvezetés 
az egyén hasznára és 
a társadalom javára.  
Sokoldalú 
kompetenciákkal bíró 
ifjúság nevelése, akik a 
felnőtt életben 
megtalálják helyüket és 
boldogulásukat. 

Kiemelt fejlesztési 
feladataink: 

- énkép, önismeret, 
- hon- és népismeret, 
- európai azonosságtudat 
- egyetemes kultúra, 
- aktív állampolgárságra-, 

demokráciára nevelés, 
- gazdasági nevelés, 
- környezettudatosságra 

nevelés, 
- a tanulás tanítása, 
- testi és lelki egészség, 
- felkészülés a felnőtt 

szerepekre. 

A sokoldalú módszertani 
kulturáltság és 
változatos eljárások 
gazdag tárházából 
minden fejlesztő hatású 
adekvát eljárás 
alkalmazható. A 
pedagógus munkája a 
professzionális 
mesterségből ezáltal 
válik alkotó művészetté. 

A hagyományos és 
digitális 
ismerethordozók 
sokaságából 
kiválasztva az adott 
életkorban célszerű 
módszereket és 
eszközöket; egyéni és 
csoportos aktivitásra 
serkentő 
munkaformákkal.  
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A kompetencia 
központú matematika-
tanítás alapja a mate-
matika specifikus kész-
ségek, képességek, 
motívumok és attitűdök 
fejlesztése. 

A mindennapi 
pedagógiai munkánk 
fejlesztő jellegű legyen. 

Az egyéni fejlesztési szint 
felmérése, személyre 
szabott tanulási módszerek 
keresése 

Egyénre szabott 
fejlesztési módok 
kidolgozása, 
differenciálás. 

Mérőlapok, feladat-
lapok, differenciált 
feladatok a gyorsan, 
az átlagosan, a lassan 
haladó tanulók 
számára. 

A mennyiségi oktatás 
helyett a minőségi 
oktatás előtérbe 
helyezése a 
matematika órákon. 

Biztosítsuk az 
alkalmazható tudást 
minden tanuló 
számára. 

Szakmai és módszertani 
megújulás a már jól bevált 
hagyományos módszerek 
mellett. 

A hatékony tanulási 
technikák 
megismertetése a 
nevelőkkel. 

Differenciálás  
Kooperatív technikák 

Projektek 

A releváns tudás 
kialakítása a 
matematikai-logikai, az 
idegen nyelvi 
kompetencia területen. 

Juttassuk el a tanulókat 
a  realisztikus, azaz a 
mindennapi életben 
előforduló 
szituációkban való 
alkalmazás 
képességéhez. 

Szelektálni kell a tantárgyi 
tartalmak között azon 
témakörök hangsúlyosabb 
megjelenítésével, amelyek 
jobban elősegítik a meg-
szerzett tudás alkalmazását 
és továbbfejlesztését, a 
készség és képesség-
fejlesztést. 

A kompetencia alapú 
idegen nyelvi és 
matematika oktatás 
bevezetése. 
Projektnapok 
szervezése. 

A gyakorlati életből 
vett problémák, 
feladatok megoldása. 

Az idegen nyelv 
funkcionális 
elsajátítása. 

A hatékony 
matematikatanulás 
érdekében megfelelő 
tanulási környezet 
kialakítása.  

A tanulási környezet 
indítson aktív, 
konstruktív elsajátítási 
folyamatokat a 
tanulókban. 

Egyensúlyt kell találni az 
egyéni tanulás, a 
felfedeztetés, a 
problémamegoldás, a 
szervezett oktatás és 
irányítás között.  

Önszabályozási stratégi-
ák, autentikus, életszerű 
helyzetek kialakítása, 
amelyek során szerzett 
kompetenciákat a 
későbbiekben 
alkalmazniuk kell. 

Szituációs játékok 

Gyakorlati életből vett 
problémák megoldása. 
Viták indítványozása 

A nyelvtudás nem a 
műveltség része 
csupán, hanem a 
mindennapi élet 
szerves része: 
- munkahelyhez segít  
- az információ 

áramlást biztosítja 
- bekapcsolódást 

enged a nemzetközi 
gazdasági, kulturális 
életbe. 

Használható 
nyelvtudás 
megszerzése, amely 
biztosítja, hogy a nyelv 
segítségével a tanuló a 
való életben 
cselekedni, 
tevékenykedni tudjon. 

A tanulók idegennyelv-
használati képességének 
fejlesztése: 
- a beszéd, 
- az írásbeli szövegalkotás, 
- a szövegértés fejlesztése. 

Az információcsere 
érdekében a tanuló 
interakcióban, interjúban 
vesz részt. 
Egyszerű közlések 
lényegét megérti, 
szövegek lényegi 
tartalmát kiszűri. 
Nyomtatványokat ki tud 
tölteni, üzeneteket képes 
küldeni írott formában. 

Nyomtatott és hallott 
szövegek 
feldolgozása. 
- magazinok 
- interjúk 
- tévéműsorok 
- filmrészletek 
- történetek, mesék 
- levelek 
- szerepjátékok 

Kiemelten fontos a 
produktív nyelvi 
tevékenységek 
fejlesztése, ezeken 
belül a szóbeliség 
prioritást élvez. 

A beszédfejlesztés fő 
céljai: 
- interakció 
- összefüggő beszéd 

A tanuló az alapvető 
szükségleteinek kielégítése 
céljából egyszerű közlése-
ket tud tenni, felszólítani, 
kérni, utasításokat adni. 
Személyekről, tárgyakról, 
helyekről egyszerű 
közléseket tud tenni. 

Betanult szerepeket el 
tud játszani. 
Csoportos páros 
felkészülés után 
interakcióban vesz részt 
Felkészülés után 
ismerős, személyes 
témában informál. 

A párban és 
csoportban dolgozzák 
fel az adott témákat, 
szituációkat. 
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Az írásbeli 
szövegalkotás 
fejlesztése is 
alapvetően fontos a 
mai modern 
világunkban. 

Növekedjen a tanuló 
kreatív íráskészsége, 
ezzel képes lesz 
meglévő ismereteit 
ötletesen, újszerűen, 
szokatlan funkcióban 
használni. 

Tudjon írni: 
- üzeneteket 
- feljegyzéseket 
- életrajzot 
- magánlevelet 
- egyszerű történéseket 

Ajánlott nyelvi 
tevékenységek: 
- vázlatkészítés 
- életrajz írása 
- élménybeszámoló 
- üzenet 
- feljegyzés írása 
- történet tömörítése 

Minták, vázlatok, 
produktumok 
elemzése, alkotása. 
Gyakorlás 

A szövegértés a 
beszédértés és az 
olvasás kompetenciáját 
foglalja magában. 

A cél, hogy a tanuló fő 
vonalaiban képes 
legyen megérteni a 
köznyelvi beszédet, a 
legfontosabb informá-
ciókat ki tudja szűrni, 
tudjon követni részlete-
sebb instrukciókat. 
Továbbá, hogy meg-
értse a közlésekben 
kifejezett érzelmeket. 

A legfontosabb feladat, 
hogy a hétköznapi témákról 
szóló szövegeket megértse 
a tanuló. 
Hosszabb szövegeket 
hallva, olvasva a kívánt 
információt megtalálja, 
megértse. 
 

Mindenféle szövegtípus 
hallgatása és olvasása a 
megfelelő nyelvi szinthez 
igazodva. 

- hírműsor 
- filmrészlet 
- interjú 
- történetek, mesék,  
- versek 

Autentikus olvasott és 
hallható anyagok. 

A projektmunka minél 
szélesebb körű be-
vezetése és alkalma-
zása a tanulók nyelvi 
készségeit integrálja és 
fejleszti az általános 
tanulási képességeket 
is mint tervezés, 
információszerzés, 
kooperatív tanulás. 

A projektmunka során 
a tanulók átélhető, 
valós élményeket 
szereznek, tevékeny-
ségüket önmaguk 
irányítják, a csoportban 
való együttműködés a 
kommunikatív 
nyelvhasználatot 
erősíti. 

A tanulók képesek: 
- egy adott modellt követve 

saját szöveget alkotni; 
- saját munkájukat 

bemutatni; 
- követni tudja a 

projektkészítés lépéseit; 
- megérti a projekt forrása-

ként használt szöveg 
üzenetét és a fő 
információt. 

Szabad interakció: 
- feladatfelmérés 
- tervezés 
- követés 
- értékelés 
- megvitatás 

Különböző anyag és 
eszközhasználat, 
minél szélesebb 
választékban. 

A nyelvórákon 
lehetőség nyílik az 
általános kompetenciák 
és a kommunikatív 
nyelvi kompetencia 
integrált fejlesztésére. 

A cél, hogy növekedjen 
a tanuló  
- kreativitása 
- önismerete, 

önbecsülése 
- váljon autonóm 

személyiséggé 
- legyen képes 

együttműködésre 
- fejlődjenek interkultu-

rális kompetenciái 

Fontos arra felkészítenünk 
a gyermekeket, hogy 
legyenek képesek 
érdeklődően, empátiával, 
segítő szándékkal fordulni 
más népek képviselői felé. 
Az emberi élethelyzetek 
sokfélesége és az alapvető 
emberi azonosságok 
eltörölnek országhatárokat. 

Az interkulturális 
tudatosság kialakítása. 
Ehhez ismernie kell a 
saját és más kultúrák 
különbözőségét, a 
kisebbségi kultúrákat és 
tudjon összevetéseket 
készíteni azáltal, hogy 
önmagát egy nagyobb 
kultúra részének tekinti. 

Az adott nemzet életét 
bemutató autentikus 
anyagok, azok 
sokszínű feldolgozása. 

Az értékelés kompeten-
ciákra irányuljon, és 
kommunikatív nyelv-
használat során 
történjen. 
Fontos összehason-
lítási szempont a tanuló 
korábbi teljesítménye. 
Lényeges az 
önértékelés, mely az 
autonóm nyelvtanulók 
fontos mércéje. 

A megszerzett 
nyelvtudás fenntartása 
egy életen át tartó 
folyamat. A bizalommal 
teli légkör növeli a 
tanuló önbizalmát, 
önbecsülését, 
önismeretét. Cél, hogy 
az értékelés, fejlesztő 
jellegű legyen. 

Az értékelésnek fontos 
része legyen  
- az önértékelés, 
- a társak értékelése. 
Legyen szubjektív, kvalitatív 
és szöveges. 
Figyelembe kell venni az 
eltérő kiindulási-nyelvi 
szinteket. 

Érdemjegy, pontszám és 
százalékok nélkül, 
szóban és írásban is 
visszajelzést kap a 
tanuló, ami kiemeli 
erősségeit, és annyi 
problémával szembesíti, 
amennyit a közeljövőben 
reálisan képes 
megoldani. 

A tanuló portfóliót 
készít,/ a tanuló 
összes munkája 
összegyűjtve/ 
- ünneplés 
- dicséret 
- oklevél 
- naplóvezetés 

(erősség, 
gyengeség) 

- közös értékelés 
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2.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét felépíthetjük: a pedagógiai 
alapelvekb l, célokból, feladatokból, eljárásokból és az eszközökb l.  
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat Nagy József nyomán az alábbi négy 
területre bonthatjuk: 

a) az értelem kim velése (kognitív kompetencia) 
b) segít  életmódra nevelés (szociális kompetencia) 
c) egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 
d) a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia) 

 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Nevelő–oktató 
munkánk során 
komplex személyiség-
fejlesztésre törekszünk. 
Ezért megismerjük 
tanítványaink 
szükségleteit, 
motivációs bázisát. 
Az iskolai élet 
szervezésének és a 
pedagógiai hatás-
rendszer alakításának 
meghatározó 
szempontja a tanulói 
szükségletek mind 
teljesebb kielégítése. 

Az iskolai 
tevékenységrendszer 
minden eleme segítse 
a tanulók testi, értelmi, 
érzelmi, akarati és 
jellembeli 
tulajdonságainak 
harmonikus fejlődését. 

Támogassuk a fiatalokat a 
reális önismeret 
kialakításában, az erkölcsi 
és jellembéli 
tulajdonságok 
felismerésében és tudatos 
formálásában! 
Teremtsük meg a 
feltételeit tanulóink 
szükségleteinek 
kielégítéséhez: biológiai; 
biztonságérzet, a 
közösséghez tartozás, az 
intellektuális-esztétikai és 
az önmegvalósítás. 

Folyamatosan 
megismerjük, követjük 
és elősegítjük 
személyiségük 
fejlődését. 
Tapasztalatainkat 
megosztjuk a 
kollégákkal és a 
szülőkkel. 
Alkalmazzuk a tanuló 
megismerési 
technikákat. 

Tesztek, tréningek, 
dramatikus játékok, 
önmegvalósítási 
lehetőségek, szereplési 
alkalmak teremtésével 
segítjük tanítványainkat 
saját személyiségük 
megismerésében és 
fejlesztésében. 

Igyekszünk megismerni 
minden tanítványunk 
személyiség-
szerkezetét, s 
elősegítjük a reális 
önismeretük alakítását, 
formáljuk az 
önmagukhoz és 
társaikhoz fűződő 
(szociális) viszonyukat 
(attitűdjüket). Az ember 
személyiségét tükrözi 
viszonyulásainak 
rendszere: az 
önmagához, a szűkebb 
-tágabb emberi- és 
természeti 
környezetéhez, a 
munkájához való 
viszonya. 

A fiataloknak legyen 
áttekintése saját 
személyisége 
összetevőiről, 
képességei és 
tehetsége határairól és 
lehetőségeiről, legyen 
betekintése a 
viselkedése hátterébe, 
motívum-rendszerébe, 
helyesen ítélje meg az 
emberi kapcsolatokban 
játszott szerepét, 
hatását.  

Segítsük felfedezni és 
fejleszteni minden 
gyermekben / fiatalban a 
személyiségének saját 
értékeit; keressük minden 
gyerekben az egyedit, a 
megismételhetetlent, 
támogassuk őket 
önmaguk kiteljesítésében! 
„A gyerek nem edény, 
amit meg kell tölteni, 
hanem fáklya, amit lángra 
kell lobbantani.” 

Reális önértékelésre 
késztetjük a tanulókat. 
Valós életszituációk 
teremtésével segítjük az 
önálló, aktív, 
felelősségteljes 
személyiség 
kialakulását. 
A valós állapotból 
kiindulva fogalmazzunk 
meg egyénre szóló 
személyiségfejlesztő 
programot!  

Követjük a 
tanítványaink 
magatartásában 
megnyilvánuló SZÉK 
(szociális, életviteli és 
környezeti) 
kompetencia-elemek 
fejlődését! Folyamatos 
visszacsatolás a reális 
énkép alakítása 
érdekében „szociális 
tükör” évén. Mind az 
alacsony, mind a túl 
magas önértékelés 
esetén a realitásokkal 
való szembesítésre, a 
reális önkritika / kritika 
kialakítására 
törekszünk. 
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Az életkori pszichikus 
sajátosságokhoz 
alkalmazkodunk.  

Az egyes életkori 
fejlődési szakaszok: 
latencia kor  (6-8 év); 
prepubertás kor (9-11 
év); pubertás kor (12-
16 év) jellemzőit 
vegyük figyelembe 
(terhelhetőség, 
motiváció,  viselkedési 
sajátosságok, társas 
kapcsolatok stb.). 

Az érzékelés, észlelés, 
figyelem, emlékezet, 
képzelet és gondolkodás 
pszichikus funkcióit 
tudatosan fejlesszük a 
nevelési–oktatási 
folyamatokban! Ezzel 
megalapozzuk a 
tanuláshoz szükséges 
alapkészségeket.  

Valamennyi pszichikus 
funkció működését 
fejlesszük, de a 
serdülőkorban már a 
produktív (konvergens 
és divergens) 
gondolkodásra 
helyezzük a hangsúlyt. 
Ezzel alapozzuk meg a 
kreatív személyiség-
jegyek kialakulását. 

A kreatív személyiség-
beállítódást erősítjük, 
az ismeretszerzés 
induktív és deduktív 
útját egyaránt 
alkalmazzuk. 

A tágan értelmezett 
tanulási folyamatokban 
az aktivizáló 
módszereket 
részesítjük előnyben. 

A pedagógus 
személyisége alapvető 
motivációs tényező, 
közvetett módon 
meghatározója a 
tanulói teljesítménynek, 
a tantárgy iránti 
érdeklődésnek, a 
személyes kapcsolatok 
minőségének 
(magatartási modell, 
irányító személy).  

Lehetőleg alakítsunk ki 
minden tanulóban 
sikerorientált 
beállítódást, ennek 
érdekében 
alkalmazzon minden 
pedagógus hatékony 
tanítási stratégiákat, 
nevelési stílusa legyen 
integratív felismerhető 
együttműködéssel. 

A pedagógus vértezze fel 
magát a professzionális 
szakmai–módszertani 
tudás elemeivel, a tanuló 
személyiségének meg-
ismeréséhez szükséges 
tudással, a tanári–tanulói 
interakciós és 
kommunikációs 
készségekkel, a 
konfliktusok kezeléséhez 
és megoldásához 
szükséges képességekkel 

A szociális befolyásolás 
folyamatai közül a 
behódolás, az 
azonosulás és 
interiorizáció közül az 
utóbbira törekszünk, 
amelyet nem a hatalmi 
tekintéllyel, hanem a 
vonzerővel, 
hitelességgel és 
értékeink vállalásával 
kívánunk elérni. 

A tanulókkal a 
„megszólíthatóság” 
közelségében élnek a 
pedagógusok. 
Demokratikus 
együttműködési 
készséget tanúsítanak, 
korlátozottan 
tekintélyelvű nevelési 
gyakorlatot folytatnak. 

A kompetencia-alapú 
oktatás részprogramjait 
is magába foglaló 
pedagógiai programunk 
összeállításánál 
elsődleges szempont a 
nevelés–oktatás 
személyiségfejlesztő 
hatásának 
érvényesítése. 

Az iskola pedagógiai 
gyakorlata adjon teret: 
a színes sokoldalú 
iskolai életnek, az 
egyéni és csoportos 
tanulásnak, játéknak, 
munkának; fejlessze a 
tanulók önismeretét, 
együttműködési 
készségét, eddze 
akaratát. 

Az értelem kiműveléséhez 
kapcsolódó tanulási 
motívumok és tanulási 
módok, a megismerési 
vágy fejlesztése, a játék-
szeretet és az 
alkotásvágy fejlesztése, a 
tanulási teljesítmény 
optimalizálását segítő 
személyiségjegyek 
erősítése minden 
pedagógus napi feladata. 

Kognitív képességek 
fejlesztése: kognitív 
rutinok (műveletek), 
kognitív kommunikáció, 
problémamegoldás, a 
tanulási életforma 
kialakítása a 
pedagógusok és szülők 
együttműködése révén. 
Az egyéni (önálló) 
tanulási stratégiák és 
módszerek kialakítása. 

A kompetencia 
területekre készített 
tanulói eszközök 
(tankönyvek, 
munkafüzetek, 
feladatsorok, fejlesztő 
programok, 
demonstrációs 
anyagok és 
mérőeszközök stb.) 
célszerű alkalmazása.  

Megalapozzuk a 
szociális (társas) 
kompetencia, a pozitív 
szociális szokások, 
kialakulását. Tudatosan 
fejlesztjük 
tanítványaink társas 
hatékonyságát 
(szociális penetrancia).  

A pedagógusok — a 
segítő életmódra 
nevelés — sikere 
érdekében rend-
szeresen pozitív 
mintákat nyújtanak a 
segítő együttműködés 
változatos formáival.  

A tanulók ismerjék meg 
és sajátítsák el a 
szociális viselkedés 
alapvető szabályait, 
alakítsuk ki bennük az 
egyéni szociális 
értékrendet, a döntési 
szabadság és 
felelősség összhangját. 
Formáljuk 
tanítványainkat belső 
kontrollos, asszertív 
személyiségekké.  
Legyenek tisztában a 
mindenkori szociális 
státusukkal.  

Olyan iskolai életrend 
kialakítása, működtetése, 
amelyben a tanulók 
biztonságban érzik 
magukat, mivel a maga-
tartási szabályok át-
láthatóak, kiszámíthatóak, 
mindenkitől egyértelműen 
és következetesen 
elvártak.  
Tudják higgadtan kezelni 
a konfliktusos szituációkat 
is. 

Az iskolai társas 
szituációk az iskolai / 
osztály közösség 
mindennapi életében 
„terepgyakorlatként” 
szolgálnak a tanulóknak 
az egyének és 
csoportok kölcsönös 
megértésének, együtt-
érzésének, segítő-
készségének 
élményszerű 
megtapasztalásához; a 
pozitív és negatív 
érzelmi viszonyulások 
kezeléséhez 
(szimpátia–antipátia 
kapcsolatok). 

Élményszerű, pozitív 
minták felkínálása, 
szociális szokások, 
attitűdök bemutatása, 
meggyőződések, 
értékítéletek, ismeretek 
és készségek nyújtása, 
személyes 
példamutatás, 
történelmi 
személyiségek, 
irodalmi, drámai hősök 
tetteinek, 
magatartásának átélési 
lehetőségeivel, a 
negatív, antiszociális 
minták pusztító 
hatásának 
csökkentése, fékezése. 
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A személyes 
kompetencia 
fejlesztésével az 
egészséges és kulturált 
életmódra nevelést 
szolgáljuk. A 
harmonikusan fejlett 
személyiség 
szükségleteit meg-
határozó életfilozófia 
részévé válik. Kiépítjük, 
és az egyéni életélési 
kultúra részévé tesszük 
a pozitív tartalmú 
viszonyulásokat 
(attitűd), 
szükségleteket (igény-
szint), motívumokat 
(cselekvésre késztető 
belső hajtóerő), 
szokásokat (sztereotip 
módon működő 
cselekvések).  

Személyes képességek 
fejlesztése: ön-
kiszolgálás, önellátás, 
önkifejezés, önvédelmi 
(egészségvédő, 
identitásvédő, 
önreflexív képességek 
(önértékelő, ön-
megismerő, önfejlesztő 
képesség). 
A tanuló legyen 
tisztában a 
személyiséget 
veszélyeztető negatív 
hatásokkal (negatív 
hatású társas 
viszonyok, káros 
szenvedélyek — drog, 
alkohol, dohányzás, 
elégtelen táplálkozás, 
mozgásszegény 
életmód stb.). 

A tanuló tudatosan 
alakítsa a saját pozitív 
életfilozófiáját, 
egészséges életmódját, 
szokásrendszerét! 
A tanuló személyiségébe 
építsük be a jóléti modell 
központi kategóriáit. 
- egészség, 
- önmegvalósítás–alkotás, 
- minőség mindenben. 

Az önellátó és 
identitásvédő képesség, 
tevékenységformáinak 
gyakoroltatása az 
életkori 
sajátosságoknak 
megfelelően a SZÉK 
(szociális, életviteli és 
környezeti) program 
szerint. 

A személyiség 
egészséges 
önérvényesítéséhez, 
ugyanakkor a függőségi 
relációk 
megtapasztalására is 
alkalmas szituációk 
teremtése. 

Beszélgetés, vita, 
véleménycsere, 
élethelyzetek, 
szituációk eljátszása, 
azok elemzése, 
kiselőadások, 
prezentációk, jelenetek 
bemutatása, 
dramatizálás, 
színjátszás, 
pszichodráma, riportok 
készítése-elemzése, 
kiállítások, vetélkedők, 
irodalmi–zenei–
képzőművészeti 
alkotások, tablók, 
sajtófigyelés, 
videofilmek, bábozás, 
tematikus gyűjtő 
munka, fénykép- és 
videofelvételek, riportok 
stb. 

Az iskola szakmai 
profiljának megfelelő 
speciális – szakmai 
kompetenciák 
fejlesztését, az alkotó 
képesség 
kibontakoztatását 
vállaljuk. 

Az értelmi és érzelmi 
intelligencia fejlesztése 
mellett a pozitív 
tartalmú jellem és 
akarati tulajdonságok 
személyiségbe 
ágyazása. Az 
önkifejezés gazdag és 
igényes tárházának 
bemutatása, befogadó- 
és alkotó képesség, 
improvizációs 
képesség, verbális és 
nem verbális, valamint 
vizuális kifejező 
képesség. 

Az önfejlesztő képesség 
alapozásával, a saját 
adottságok, képességek 
és tehetségük 
felmérésével segítsük 
tanulóinkat megtalálni 
erősségeiket! Indirekt 
módon segítsük a saját 
önfejlesztő stratégiáik 
kialakítását! 

Minden korosztály 
jusson hozzá az 
életkornak megfelelő 
művészeti: zenei, 
vizuális esztétikai 
befogadás és 
megismerés 
lehetőségéhez, és 
kapjon inspirációkat a 
művészi önkifejezésre. 
Az iskola esztétikus 
külső és belső 
környezete fejleszti 
ízlésüket, 
igényességüket. 

A testi–lelki jó 
komfortérzés 
érdekében a 
sportfoglalkozások, 
vetélkedők, szervezett 
játékok, kulturális 
programok, versenyek, 
képességfejlesztő és 
önismereti 
foglalkozások 
szervezése. 
Legyen 
boldogságélmény 
forrása a kacagás, a 
kocogás és az intim 
kapcsolatteremtés! 

Frusztrációs nevelési 
szituációkban 
megfelelő 
konfliktusmegoldási 
stratégiákat 
alkalmazunk: 
problémamegoldó 
(győztes–győztes), 
alkalmazkodó, elkerülő, 
kompromisszum-
kereső, versengő 
(győztes–vesztes). 

A nevelő 
személyiségének 
fontos eleme a 
hitelesség 
(kongruencia), az 
elfogadás és az 
empátia (beleélő 
készség), önmaga 
állandó fejlesztésére, 
interperszonális 
készségeinek 
javítására kell 
törekednie. 

A verbális és nonverbális 
kommunikációs 
képességek változatos 
formáinak megtanítása. 
A problémamegoldás 
lépéseit tudatosan be-
tartjuk (a probléma meg-
határozása, a 
konfliktusban érintett 
személyek azonosítása, 
lehetséges megoldási 
módok keresése, a 
választott megoldás 
kivitelezése.  

A kortársi interakciókat 
indirekt módon irányít-
juk, s a pozitív tartalmú 
csoportnyomás eszkö-
zét a kívánt nevelési 
hatások elérésének 
szolgálatába állítjuk. 
A szempontváltás 
képességét 
gyakorlással 
sajátíttatjuk el. 
Követendő mintákat 
nyújtunk a kommuniká-
cióban és a konfliktusok 
kezelésében! 

A nevelőtestület 
elsajátítja a neveléssel 
összefüggő mérési–
értékelési ismereteket 
és készségeket, igény 
szerint alkalmazza 
azokat: neveltségi szint 
vizsgálatok, 
szociometriai mérések, 
tanulási motiváció, 
szorongásvizsgálat, 
attitűdvizsgálat, 
szociometria, 
személyiségvizsgálat 
stb. 
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A pedagógus 
tekintélyét a szakmai–
emberi autoritásra 
alapozzuk. 

A pedagógus 
személyisége alkotó 
művészetté nemesíti a 
professzionális 
szakmai munkáját. 

Korlátozottan tekintély-
elvű és magas színtű 
demokratizmusra épülő 
nevelési stílusra 
törekszünk, a 
pedagógusok bánás-
módja, kontroll-
módszerei a nevelés 
folyamán, 
alkalmazkodjanak a 
gyerek életkorához, 
alkatához, 
reakciómódjaihoz. 

A szociális befolyásolás 
fokozatait a helyzetnek 
megfelelően alkalmazni: 
behódolás (alapja a 
hatalom), azonosulás 
(alapja a vonzerő) és 
interiorizáció (alapja a 
hitelesség). 

Változatos, a 
szituációkhoz adekvát 
módon megválasztott 
nevelési eljárásokat és 
módszereket 
alkalmazunk. 

A bevezetőben vázolt 
valamennyi nevelési 
módszernek létjogo-
sultsága lehet, de 
annak eldöntése, hogy 
mikor, melyik megol-
dást alkalmazza a pe-
dagógus, az kizárólag 
a nevelő döntésének a 
függvénye. 
Az építő és estleges 
romboló 
következményeit 
egyaránt vállalnia kell. 

Az iskolánkban folyó 
pedagógiai 
tevékenység alapja a 
tanuló, nevelő, szülő 
együttműködése  

A pedagógus 
bánásmódja és 
nevelési stílusa legyen 
szociálintegratív. 

Formáljunk sokoldalú 
társas kapcsolatokra 
képes, környezettudatos, 
egészséges életmódot 
közvetítő, kialakító 
személyiségeket vala-
mennyi tantárgy tanítása 
során, kiemelten az 
osztályfőnöki órák téma-
körének körültekintő 
megválasztásával. 

Az ember és 
társadalomismeret, 
etika modul keretében 
összehangoltan az 
osztályfőnöki témákkal, 
valamint az 
egészségnevelési 
modul tartalmával. 

Sokféle 
ismerethordozó, 
médiaanyag, 
demonstrációs eszköz, 
infokommunikációs 
technika 
rendelkezésünkre áll. 
Ezeket az egyéni és 
csoportos ismeret-
elsajátítás szolgálatába 
állítjuk. 

A SZÉK (szociális, 
életviteli és környezeti) 
kompetenciák 
fejlesztése a 
készségek és 
képességek 
fejlesztése, pozitív 
attitűdök kialakítása 
szintézisében történik. 

A nevelési területek 
kölcsönös 
hatékonyságának 
megteremtése a 
személyiség 
harmonikus fejlődése 
érdekében. 

Az életkornak és 
fejlettségi szintnek 
megfelelő prioritások 
megtalálása, a nevelő 
hatások összehangolása. 

A közösségi nevelés 
módszereinek, a 
szociálpszichológiai 
csoportnyomás 
eszköztárának 
alkalmazása 

Konkrét megélt élet-
szituációk elemzése, 
megoldási alternatívák 
kidolgozása, alkotó 
viták lefolytatása, az 
egyéni felelősség-
vállalás fokozása, a 
belső kontroll attitűd 
erősítése.  

Tanulóink 
személyiségébe építjük 
a szociális (társas) 
kapcsolatok, a 
konstruktív életvezetés, 
és az emberi–
természeti–társadalmi 
környezet alakításának 
képességét. 

A következetes 
követelés és 
igényesség, másrészt a 
tanulók jogainak, 
emberi méltóságának 
tiszteletben tartása, a 
velük szemben meg-
nyilvánuló pedagógiai 
tapintat, bizalom, 
megértés, türelem és 
igazságosság. 

Az önellátó képesség, 
viselkedés 
tevékenységformáinak 
megismerése, 
gyakoroltatása, 
tudatosítása változatos 
formákban az életkori 
sajátosságoknak 
megfelelően. 

Egészséges és kulturált 
étkezés, öltözködés, 
testápolás, 
rendszeretet, a lakás és 
az osztályterem 
berendezéseinek 
rendben tartási igénye, 
az önkiszolgáló 
munkák, a közlekedés, 
és a vásárlás szokásai, 
mintái, készségei. 

A formális és informális 
szerepek értelmezése, 
elemzése, (szimulatív–
játékos) 
gyakoroltatása, a 
szerepkonfliktusok 
„megélése”, feloldásuk 
lehetőségeinek 
feltárása.  

A különböző 
érdeklődésű, értelmi, 
érzelmi, testi fejlettségű 
és motivációjú 
gyermekeket 
felkészítjük a tovább 
tanulásra 

Az empátiaképesség 
kialakításával növelni a 
másság 
elfogadásának, a 
toleranciának a fokát. 
A társadalmi együtt-
élési normák és formák 
kölcsönös alakítása. 

A harmonikus együttélés 
szabályainak és napi 
gyakorlatának 
befogadása, követése. 

A formális és informális 
emberi–közösségi 
kapcsolatokat építő 
fórumok, rendezvények, 
programok szervezése. 

A különböző 
kompetencia-területek 
programcsomagjai, a 
hozzájuk készült 
tanulói és tanári 
eszközök, 
demonstrációs 
anyagok. 
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2.7.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységi formák 

A személyiség fejl dése mindig az „én és a másik” konkrét szituációkban lezajló kölcsönhatása során 
megy végbe. Az egyén arra törekszik, hogy cselekedeteit és magatartását összhangba hozza 
környezetének értékorientációival, normáival, szerepvállalásaival. 

A társadalmi normák mindig egy adott közösségre érvényes normaként, annak közvetítésével épülnek 
be az egyén személyiségébe. 

A közösség gazdagítja a személyiséget. Növeli az egyén hatékonyságát, módosítja viselkedési 
színvonalát. Az együttesség biztosítja a sokoldalúságot, az egészséges összehasonlítási lehet séget, a 
reális önismeretet, önértékelést. Magában hordja a helyes önérvényesülés lehet ségét. 

A gyermekcsoportok közösséggé érése és az egyén személyiségfejl dése nem spontán folyamat, 
maga a csoport puszta ténye ehhez nem elegend ! Tudatos beavatkozásra és irányításra van szükség 
ezek pozitív alakulásához. 

Kisiskolásoknál a feln ttek, a pedagógusok értékítélete irányadó, példaérték . Fels  tagozatosoknál 
er södnek és stabilizálódnak a kiscsoportok. A tanulmányi teljesítmény mellett nagyobb figyelem 
irányul a közösségi magatartásra, az erkölcsi tulajdonságokra. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat 
kell nevelnie. 

 A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismertszerzés, véleményformálás és -kifejezés, 
a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei álljanak. 

 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttm ködés, a környezeti konfliktusok 
közös kezelése és megoldása terén. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek meg rzésébe, gyarapításába. 
 A tanulók legyenek nyitottak, megért ek a különböz  szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a 

másság iránt, becsüljék meg ezeket. 
 A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segít kész 

magatartást.  
 A hon- és népismeret segítse el  harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi 

környezettel. 
 Az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában. 

Ezeket szem el tt tartva igyekszik a tantestület a tanórákon kívül olyan programokat, rendezvényeket 
szervezni, amelyek segítik a tanulói csoportok közösséggé formálódását. 

 

Tanítási órán kívüli tevékenységek 

Hagyomány rz  rendezvényeink: 
 Iskolánk névadójának, Széchenyi István emlékének ápolása kiemelt feladatunk. Ezért minden év 

szeptember 21-én névadónk születésnapján megemlékezést tartunk. Ünnepi m sorban emlékezünk 
meg munkásságáról. Megkoszorúzzuk iskolai emlékfalát, túrát szervezünk a falu határában lév  
emlékm véhez, és ott is elhelyezzük az emlékezés virágait. 

 Szüreti mulatság: népszokások, népi gyermekjátékok felelevenítése, tréfás versenyek, vetélked k a 
szül k részvételével. 

 Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról, gyertyagyújtás. 
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 Községi ünnepség keretében megemlékezés október 23-ról, a forradalom és köztársaság napjáról. 
 Télapó ünnepség — témanap 

 Diákkarácsony 

 Farsang 

 Szalagavató 

 Községi ünnepség keretében megemlékezés 1848. március 15-r l. 
 Szavalóverseny, Pet fi-vetélked  

 A víz világnapja — (témanap) kiszebáb-égetés 

 A Föld napja — (témanap) vetélked  

 Anyák napi ünnepség 

 Madarak és fák napja – akadályverseny, f zés a szül kkel 
 Tréfás-játékos vetélked k a gyermeknapon 

 Ballagás 

Diákönkormányzat 
Célja: a diákok jogainak gyakorlásához és kötelességeik teljesítéséhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

A diákönkormányzat legfontosabb feladatának az iskolai közösségi élet szervezését, a diákok 
érdekeinek képviseletét tartja, megtanítja a tanulókat jogaik gyakorlására, képviseletére. 

Iskolánkban a 80-as évek elején alakult meg, hagyománnyá szilárdultak különböz  szint  szervei, 
fórumai, miközben napjainkban is újakkal gyarapszik. 

A fels  tagozatban osztályonként megválasztott képvisel k munkacsoportokat alkotnak: 
 tanulmányi felel sök,  
 sport munkacsoport 

 kulturális munkacsoport 
 környezetvédelmi munkacsoport. 

Az osztályok által választott tisztségvisel k alkotják az osztályszint  önkormányzatot, amely a 
tanulói önkormányzat alsó szintjét képezi. k az osztály-diákképvisel k, akik az osztályf nökökkel 
együttm ködve a kétirányú információáramlás legf bb bázisai. A tisztségvisel k a reszortjuknak 
megfelel  iskolai szint  kistanácsokban is részt vesznek. Ezek alkotják a diákönkormányzat 
középszintjét. A diákönkormányzat legmagasabb iskolai szerve az önkormányzati tanács. 

A diákönkormányzat m ködési rendjében érvényesíti mindazokat a normákat, amelyeket az iskola 
értékrendszerében megfogalmaz. 

Szervezeti rendje az iskola egész pedagógiai tevékenységrendszerét átfogja. M ködése kiterjed a 
rend, fegyelem megtartására (ügyeletesi munka), az információáramlás szervezésére (sulirádió), a 
különböz  versenyek lebonyolítására. Segíti az egyes iskolai rendezvények megszervezését. 

A diákönkormányzati tanács saját bevételével maga rendelkezik. 

Az évenkénti diákközgy lés a közösségfejlesztés egyik fontos fóruma. A tanulók kérdéseikre 
lehet ség szerint megkapják a választ, javaslataikat figyelembe veszi a tantestület. Az aktív 
részvétellel folyamatosan fejl dik az iskola közösségi szelleme. 
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Napközi otthon, tanulószoba  
– A közös tanulás, problémamegoldás fontos színterei.  

– A tanulók megtanulják az önálló tanulást, a kulturált étkezési szokásokat. A naposi és felel si 
rendszer (tanulmányi, játék, sport, tisztasági) a társakkal szembeni segít készséget er síti. A 
tanulópárok kialakításával az együtttanulás élményén túl a személyiség és a közösség egyaránt 
alakul, fejl dik. 

Tehetséggondozás 

– E tevékenység els  és egyben legfontosabb fázisa a tehetségek miel bbi felismerése. Az együttes 
felkészülés, a közös feladatmegoldás, együttgondolkodás er síti a közösségi szellemet, 
ugyanakkor biztosítja egy-egy probléma többirányú megközelítését.  

– Tehetséggondozó szakköreinket a szül k, a tanulók igényeinek megfelel en indítjuk. 

M vészeti iskola 

– 2005-t l a tiszadobi iskola Széchenyi István Általános és Alapfokú M vészeti Iskola.  

M vészeti ágak: zenem vészet, képz m vészet, táncm vészet, színjátszás. 

– A m vészeti ágak által nyújtott pedagógiai tevékenység a gyermeki lélek gazdagításának, 
nemesítésének egyik f  eszköze lehet. 

Iskolai sportkör 

– A fizikai er nlét er síti a szellemet, a kitartást. Tanulóink különböz  sportágakban készülhetnek 
fel az iskolai és az iskolák közötti versenyekre. 

Szaktárgyi vetélked k, versenyek 

– A megszerzett ismeretek alkalmazását, kreatív felhasználását segítik el . 

 Iskolánkban minden évben rendezünk szavaló, szépíró, helyesírási, angol, matematika, stb. 
versenyt. A legtehetségesebb tanulókat a körzeti, kistérségi, megyei, regionális, országos 
versenyre is felkészítik pedagógusaink. 

– A kulturális és tematikus vetélked k évfolyamszinten kerülnek megrendezésre. (Föld napi, 
egészséges életmód-, környezetvédelmi vetélked k). 

Színházlátogatás 

– Hosszú évek óta részt vesznek tanulóink a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház el adásain. Az 
alsó tagozatosok (90-100 gyerek) 2-3, a fels sök (60-80 tanuló) 4-5 el adásra szóló bérletet 
váltanak. 

Tanulmányi kirándulások, táborok 

– Lehet ség szerint évente tanulmányi kirándulást szerveznek az osztályf nökök, szaktanárok. A 
kirándulás helyszínének megválasztásakor szem el tt tartjuk a tanulók életkorát, ismereteit, 
tudását. Olyan nevezetes helyeket látogatunk meg, amelyek kapcsolódnak az adott évfolyam 
tananyagához. 

– Nagyon fontos közösségformáló er , helyszín a tábor, ezért szervezünk nyári táborokat: 
természetvéd - és kézm ves-, hagyomány rz -, életmód-, horgásztábort, amelyek a szünid  
eltöltésének hasznos színhelyei. 

– A tanulók megtanulnak egy, az otthonitól és az iskolaitól is egészen más életformához 
alkalmazkodni. A heterogén életkorú közösségben a segít készség, a tolerancia kap nagy 
szerepet. 
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Hitoktatás – Erkölcsi nevelés 

– Etika oktatása tantervi órakeretben heti 1 órában történik. Az etika helyett a tanuló illetve a szül  
választhatja a hit- és erkölcstant. 

 

2.8. A kiemelt figyelmet igényl  tanulókkal kapcsolatos  pedagógiai tevékenység 

2.8.1. A tehetség, képesség kibontakozást segít  tevékenységek 

Az egy osztályba járó tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül adottságaikban, 
fejlettségükben, képességükben, tudásukban, felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban 
különböznek. 

Eltér a tárgyak iránti érdekl désük, munkájuk eredménye, teljesítményük szintje. Tanulóink egy része 
kimagasló eredményekre képes, intellektuális és nem intellektuális tevékenységekben. k a 
kiemelked  képesség ek, a potenciális tehetségek. 

Tehetségen azt a velünk született, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott 
képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagosat messze 
meghaladó teljesítményeket tud létrehozni. 

A tehetség felismerésére különböz  pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk. Fontos, hogy ne csak az 
elméleti tárgyakban keressünk tehetségeket. 

A tehetséggondozás els  és egyben legfontosabb fázisa, hogy a pedagógusok felismerjék a 
tehetségeket a tanulmányi munka, a sport és a m vészetek területén. 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk a tehetséges gyerekekkel való külön foglalkozásokra, 

lehet séget biztosítunk tehetségük kibontakoztatására. 

2011-ben iskolánk országosan regisztrált tehetségpont lett a Tiszadobi Széchenyi Tehetségpont 
néven. 

 

Kiemelt feladataink: 

Tanulás terén:  
- teljesítménymotiváció a tanulás tudatos tevékenységgé alakításával; 
- a tantárgyhoz való viszony motiváló képességének fejlesztése (tisztességes versengés); 
- a helyes tanulási szokások kialakítása, sikerélmény biztosítása, életszer ség; 
- a tanulás értékének tudatosítása, önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, az önm vel dés 

iránti igény, az ezzel járó sajátos munkakultúra kialakítása.  

 

Értelmi képességek terén: 
- racionális gondolkodás kialakítása; 
- szövegértés, szövegfeldolgozás képességének fejlesztése; 
- döntés, ellen rzés képessége; 
- problémamegoldó gondolkodás; 

- önkorrekció, önértékelés, munkafegyelem, folyamatos munkára szoktatás; 
- információk szerzésének és felhasználásának készsége, szótárak, lexikonok használata; 
- könyvtárhasználat; 
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- számítógép-használat, oktatóprogramok, Internet; 
- egyéni kutató-, információgy jt  tevékenyég fontossága; 
- nyelvi beszédkészség fejlesztése, kommunikáció; 
- a beszédértés képességének fejlesztése, a kapott információk megfelel  felhasználása. 

 

A tehetséggondozás formái, színterei iskolánkban: 

Tanórákon: 
- tehetséggondozó órák kiscsoportban; 

- kooperatív tanulási módszerek alkalmazása; 
- kisel adások;   
- gy jt munka. 

Képességfejleszt  és tehetséggondozó szakkörök: 
- középiskolai el készít  foglalkozások; 
- sport: kézilabda, futball, atlétika 

- m vészet: tánc, énekkar, irodalmi színpad, rajz. 

Versenyeken, vetélked kön való részvétel: 
- körzeti, kistérségi, megyei, országos versenyek; 
- egyéni és csapatversenyek különböz  tantárgyakból; 
- körzeti, kistérségi, megyei sportversenyek. 

Kötetlen tárgyhoz, nyílt programokhoz köt d  lehet ségek: 
- témanapok; 
- egészséges életmód, életvitel; 
- környezetvédelem. 

IPR – képesség-kibontakoztató pedagógiai rendszert m ködtetünk. 2010-ben iskolánk megkapta az 
Esélyegyenl ségi modellintézmény címet. 

Tehetséges gyermekeink megállják helyüket a különböz  versenyeken, jó hírnevet szerezve 

iskolánknak.  

 

2.8.2. A felzárkóztatást, képességfejlesztést segít  tevékenységek 

A társadalmi normák, tapasztalatok, tevékenységek közvetít je, a szocializáció színtere az iskola, 
amely a gyermek személyiségfejl dését befolyásoló hatások együttesében — a család mellett — a 

legjelent sebb tényez . 

Az iskolai nevelés, személyiségformálás alapvet  funkciója aktív, kezdeményez , társadalomépít , a 
társadalomba beilleszkedni tudó és akaró személyiség kialakítása. 

Az iskolában folyó életet, a nevel munkát számos tényez  befolyásolja: pl. a települési viszonyok 
(nagyság, földrajzi elhelyezkedés), a gyerekek, a szül k életmódja, a családok lakáskörülményei, a 
szül k anyagi helyzete, iskolázottsága, az otthoni tanulás feltételei, a továbbtanulási igény. 

Ezeknek az eltér  anyagi, kulturális, szociális különbségeknek gyakori következménye a gyerekek 
közötti esélyegyenl tlenség; a hátrányos helyzet kialakulása. 
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A hátrányos helyzet kialakulásának okai 

 A kisgyermekkori környezeti hatások kedvez tlen alakulása. Az „ingerszegény környezet” nem 
biztosítja a megfelel  tapasztalatokat, s így jön létre az iskolai indulási hátrány. 

 A szül -gyerek kapcsolatban megjelen  elvárások, a szül i ambíció, a bizalom, a megelégedettség, 
a család teljesítményigénye kedvez  feltételek között létrehozza a gyerek magas igényszintjét, a 
tanuláshoz való pozitív hozzáállását, s egyre nagyobb teljesítményre ösztönöz. 

 A család részér l az elvárások hiánya, a közöny, az érdektelenség, az iskola értékeinek lebecsülése, 
a teljesítmény iránti közönyösség az ambíció hiányát, s így alacsony teljesítményt eredményez. 

A szakirodalom szerint „hátrányos társadalmi helyzetben azok a feln ttek és gyerekek vannak, 
akiknek alapvet  szükséglet-kielégítési lehet ségei, életkörülményei és életmódja a társadalmi 
átlagnál lényegesen rosszabb.” 

Tanulóink közel fele többgyermekes nagycsaládban él. Ez önmagában nem el idéz je a hátrányos 
helyzet kialakulásának, több más hatással együtt jelentkezve — pl. munkanélküliség, alacsony iskolai 
végzettség — tovább rontják az ilyen családokban él  gyerekek helyzetét. 

A szül k alacsony szint  iskolai végzettségéb l adódik, hogy nem, vagy nehezen tudják gyermekeik 
otthoni tanulását segíteni. Ezért nagyon fontos, hogy az iskola minél nagyobb hangsúlyt fektessen a 
különböz  „szellemi háttérb l” érkez  tanulók felzárkóztatására, a hiányosságok pótlására. 

A családok anyagi gondjai, a szül k munkahelyi problémái, az ebb l adódó otthoni feszültségek 
jelent sen befolyásolják a családok életkörülményeit, ezek negatív hatással vannak a tanulók 
magatartására, tanulmányi munkájára. 

A szül i tör dés, ellen rzés hiánya; a gyermek iskolai munkája iránti közömbösség, érdektelenség, a 
szül i hanyagság is a hátrányos helyzet kialakulásának egyik oka. A szül k negatív példája nyomán 
sok gyermekb l még az érdekl dés, a hajlam is hiányzik a tisztességes munkával való önfenntartásra. 

A felzárkóztatás során a különböz  gyermekek megfelel  fejlesztéséhez elengedhetetlen az egyéni 
nyomon követés és sajátos fejlesztési tervek alkalmazása. 

A tevékenységközpontú, együttm köd  tanulási módszerek, a m vészeti jelleg  fejleszt  
foglalkozások egyformán új sikereket jelentenek a gyerekeknek. 

Kisiskolás korban ezen technikák fejleszt  hatása a tanulási képességek kialakulásában sokkal 
er sebb, mint az állandó gyakorlás. 

A tanulás, a tanítás, a tanulók számára megélt, megtapasztalt, átlátott ismeretanyagból kell hogy 
induljon. 

 

Kiemelt feladataink 

Tanulás terén: 
 az alapkészségek folyamatos fejlesztése az oktató-nevel  munka során 

 a tanulás iránti igény felkeltése 

 a tanulás tanítása 

 

Értelmi képességek terén: 
 a nyelvi beszéd, kommunikáció fejlesztése 

 a beszédértés képességének fejlesztése 

 szövegértés, szövegfeldolgozás képességének fejlesztése 

 folyamatos munkára szoktatás 
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 ellen rzés képességének kialakítása 

 könyvtárhasználat 
 számítógép kezelésének elsajátítása 

 

A felzárkóztatás formái, színterei iskolánkban 

Tanórákon: 
 felzárkóztató órák kiscsoportban 

 csoportbontás (matematika, magyar, angol, számítástechnika) 
 egész napos iskolaotthonos 1–2. osztály 

 kooperatív tanulási módszerek 

 egyéni fejleszt  foglalkozások 

 

Képességfejleszt  és felzárkóztató foglalkozások: 
 logopédia 

 tantárgyi korrepetálás 

 középiskolai el készít  foglalkozások 

 sport: kézilabda, futball, atlétika 

 m vészet: tánc, énekkar, rajz 

 

Tanórán kívüli tevékenységek: 
 napközis foglalkozás — technikai, kulturális, sport tevékenységekkel 
 tanulószoba — szaktanári segítségnyújtással 
 m vészeti iskola foglalkozásai 

 

Törekszünk a faluban m köd  Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra a hátrányos 
helyzet csökkentése érdekében. Támogatjuk tanulóink aktív részvételét az általuk szervezett 
programokon. 

 

2.8.3. A gyermek- és  ifjúságvédelem  feladatai 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai 
tevékenységéhez. Összefügg azzal, hogy az iskolában olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai 
tevékenységet kell kialakítani, ami eleve kizárja annak a lehet ségét, hogy bármelyik gyermek, 
tanuló származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása vagy bármilyen más 
oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  
Alapvet  követelmény, hogy mindenki részére biztosítsa a fejl déshez szükséges feltételeket, azokat 
a lehet ségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, tanuló képességeit, tehetségét 
kibontakoztassa, szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, 
vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. 

 A gyermek- és ifjúságvédelem át kell, hogy fogja a teljes iskolai nevel - és oktatómunkát, minden 
olyan tevékenységet, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló felkészülhessen a továbbtanulásra. 

 A gyermek- és ifjúságvédelem valamennyi pedagógus feladata. 
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 A pedagógusok gyermekvédelmi munkáját a iskolánkban gyermekvédelmi megbízott segíti, 
koordinálja. 

 

A gyermekvédelem feladatai: 

 Nyilván kell tartani a veszélyeztetett helyzet , a hátrányos helyzet , a beilleszkedési, magatartási, 
tanulási nehézségekkel küzd  tanulókat. 

 Tájékoztatni kell a szül ket, a tanulókat, hogy hogyan tudják problémáikat orvosolni, milyen 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel problémáikkal. 

 Egészségvéd , mentálhigiénés és szenvedélybetegség-megel z  programokat kell szervezni. 

 Anyagi problémáik esetén támogatást és különböz  természetbeni juttatásokat kell részükre 
biztosítani. 

 Figyelemmel kell kísérni ezen tanulók pályaválasztását, továbbtanulását. 

 Szükség esetén véd -óvóintézkedéseket kell tenni a tanulók érdekében.  

 A pedagógusok a megszerzett információt bizalmasan kötelesek meg rizni, a törvényi 
el írásoknak megfelel en felhasználni. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

 Általános gyermekvédelmi feladat. 

 Speciális gyermekvédelmi feladat. 

 

Feladata: 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanuló pedagógusok gyermekvédelmi munkáját. 

 Nyilvántartásba véteti a veszélyeztetett gyerekeket. 

 Együttm ködik a szül kkel a nevelési problémák megoldásában. 

 Különös gonddal foglalkozik a nehezen nevelhet , magatartási problémákkal küzd  tanítványaival. 

 

Gyermekvédelmi megbízott feladata: 

 Mindazoknak a feladatoknak az iskolai koordinálása, amelyek az osztályf nökre hárulnak. 

 Javaslatot tesz a szociális munkacsoportnak a tényleges rászorultság alapján a juttatások 
odaítélésére. 

 Irányítja a speciális gyermekvédelmi munkát. 

 Segítséget nyújt az osztályf nököknek. 

 Ismeri a problémás családok gondjait, kapcsolatot tart az állami szervekkel. 

 Gyermekvédelmi és egészségügyi vizsgálatok éves ütemtervének elkészítésében közrem ködik az 
érintett partnerszervezetekkel. 

A veszélyeztetettség megel zése az ifjúságvédelmi feladatok egyik sarokpontja, rengeteg energiát, 
odafigyelést, egész embert igényl  munka. A hátrányos helyzet kialakulásához vezet  tényez k 
következménye lehet a tanuló esélyegyenl tlensége. 
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Hátrányos helyzet  gyermekek és fiatalok azok, akiknek alapvet  szükséglet-kielégítési lehet ségei 
korlátozottak. Családja, sz kebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, 
els sorban szociális, kulturális téren. 

Kialakulásához vezet  tényez k: 
 alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, 
 rossz lakáskörülmények, 
 szül k alacsony iskolázottsági, m veltségi szintje. 

Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyzetéb l, a gyermek 
halmozottan hátrányos helyzet vé válik, ami gyakran veszélyezettséghez vezet. 

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi fejl dését a szül  vagy a gondozó 
környezet nem biztosítja. 

Zaklatás minden olyan magatartás, késztetés, melynek célja a gyermek, a tanuló megalázása, 
megfélemlítése, emberi méltóságának megsértése, illetve ilyen hatást kiváltó légkör, környezet 
kialakítása. 

Közvetett hátrányos megkülönböztetés, minden olyan rendelkezés, intézkedés, feltétel vagy 
gyakorlat, amely mindenkinek azonos jogokat biztosít, mindenkivel azonos követelményeket támaszt, 
azonban valamely személyt, vagy személyek csoportját, a másik összehasonlító helyzetben lév  
személlyel, csoporttal összevetve hátrányos helyzetbe hoz, jogellenesen. 

Nem min sül hátrányos megkülönböztetésnek a nevel –oktató munka jellegéb l vagy 
természetéb l egyértelm en következ  különbségtétel, ha az a törvényes célok érdekében a szükséges 
eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási rendeletei alapján 
szervezett bármilyen nevelés, nevelés és oktatás, illet leg intézkedés. 

A hátrányos megkülönböztetés következményeit orvosolni kell. A hátrányosan megkülönböztetett 
gyermek, tanuló jogsérelmének orvoslása nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, 
csorbításával. A hátrányos helyzet orvoslására a törvényben szabályozott eljárás keretében 
kerülhet sor. 
A közoktatás szervezésében, irányításában, m ködtetésében feladatainak végrehajtásában 
közrem köd k döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekeit 
kell, hogy figyelembe vegyék. 
Nem elég a családon belüli er szak elleni küzdelemre készülni, legalább ilyen hangsúlyt kell, hogy 

kapjanak a gyermekek egymás ellen elkövetett cselekményei, az intézményben elkövetett 
bántalmazás (lelki, fizikai és szexuális) illetve a rendszer abúzus, amikor a rendszer — vagy 

képvisel je — nem védi meg a gyermeket az ártalomtól, s t sok esetben fokozza is az ártalmat. 

 

A gyermek mindenek  felett álló érdeke:  

 A szolgáltatásokat megfelel en biztosítsák részére, oly módon, hogy annak igénybe vétele ne 
jelentsen számára aránytalan terhet. 

 A törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége 
kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei korszer sítéséhez. 

 Ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényez  figyelembe vételével, a többi tanuló 
érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehet ségek közül számára legkedvez bbet 
választva döntsenek. 

 

Az iskolában a veszélyeztetettség okai: 

Környezeti okok: 
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 Anyagi nehézségek, családi konfliktusok. 
 Munkanélküliség, alkoholizmus. 
 Csonka család. 

 

A gyermek személyiségéb l ered  okok: 
 Értelmi elmaradottság. 
 Fokozott agresszivitás. 

 

Egészségügyi, szociális okok: 
 Testi fogyatékosság. 
 Születési rendellenesség. 
 Kirekesztettség. 

 

A veszélyeztetettség elhárítására hozható intézkedések:  

A korai felismerés, a megel zés, a fejlesztés kifizet d bb, mint a sorozatos iskolai kudarcok során a 
tanulástól elforduló, kallódó, iskoláját befejezni nem képes fiatalok gondjainak megoldása. A 
logopédus, a fejleszt  pedagógus alkalmazása hosszú távú befektetés! 

A közoktatási törvény szerint a tanuló tankötelezettségét szakért i vélemény alapján vagy a szül  
kérésére magántanulóként is teljesítheti. Iskolánk igyekszik visszaszorítani ezek számát. A létez  
magántanulóknak törvény által el írt lehet ségei vannak: tanórák látogatása, osztályozó vizsgák.  

Az ifjúságvédelmet iskolánkban minden pedagógus feladatának tekinti! 

A pedagógusok a családokkal, a szül kkel együttm ködve megpróbálnak mindent megtenni az 

egyenl tlen esélyek valamilyen mérték  kiegyenlítéséért, a veszélyeztetettség növekv  arányainak 
megállításáért, legalább észrevehet  csökkentéséért, a sokféle és egyre nehezebbé váló társadalmi 
beilleszkedési zavarok megoldásáért, a káros szenvedélyek megel zéséért. 

A gyermek- és ifjúságvédelem ennek megfelel en széles körben átfogja a pedagógiai munkát, a 
nevel  és oktató tevékenységet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység magában foglalja a családdal, a 
szül kkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen alapvet  célkit zés, hogy a gyermek 
családban nevelkedjen, a szüleit l kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy 
iskolába járjon, és ott eredményesen tudjon felkészülni.  

Kapcsolat a családdal: 

 személyes beszélgetés, 

 családlátogatás, 

 szül i támogatás megnyerése, 

 fogadóóra, 

 szül i értekezlet, 

 szül knek szóló tanácsadás, 

 a családok aktív bevonása (érdekeltté tétele) az iskolai programokba, programok szervezésébe, 

 étkezési támogatás biztosítása, ennek megszervezésében való közrem ködés, 

 alapítványi támogatás. 
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Változás következett be a szül k jogait illet en a gyermeknevelésben: 

A szül nek gondoskodnia kell gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl déséhez szükséges 
feltételekr l. Biztosítania kell az óvodáztatás, illetve a tankötelezettség teljesítését. Figyelemmel kell 
kísérnie gyermeke fejl dését, tanulmányi el menetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse 
kötelességeit és megadjon ehhez minden t le elvárható segítséget. 

Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. El segítse gyermekének a 
közösségbe történ  beilleszkedését, az óvoda, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási 
szabályainak elsajátítását. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése 
érdekében. 

Tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola vezet i, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 
jogait. 

Pedagógiai eljárásaink: 
 a hátrányos helyzet , veszélyeztetett gyermekek esetében „külön foglalkozás” a gyermekkel, 
 egyéni bánásmód, 
 megfelel  légkör, 
 tanár és gyermek közötti érzelmi kapcsolat er sítése, a segít  kapcsolat feltételeinek 

megteremtése. 

Tevékenységeink: 
 speciális közösségi, szabadid s és fejleszt  foglalkozások, pl. önismereti kör; 
 szünid s programok és táborok üdültetés; 
 felvilágosító munka (DADA-program); 

 gyermeki jogokkal kapcsolatos tájékoztatások, tanácsadások; 
 gyermekjogi információkhoz juttatás; 
 diákönkormányzat jogérvényesít  szerepének érvényesítése; 
 hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet  gyermekek szerepének növelése a 

diákönkormányzatban. 

Szervezeti lépések az iskolánkban: 
 veszélyeztetett gyermekek napközi otthoni vagy tanulószobai elhelyezése; 
 együttm ködünk az önkormányzattal, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal; 
 kérjük az orvos, a véd n k segítségét. 

A szociális hátrányok enyhítését segít  tevékenységek 

Az 1–4. osztályokban a hátrányos helyzet  tanulók 60 %-a roma származású, ezért kiemelten kell 
foglalkozni velük. 

A roma tanulók esetében nem alkalmazhatóak sikerrel a többségi tanulók oktatása-nevelése során 
sikeresen alkalmazott pedagógiai módszerek. A tantervi követelményeket abszolutizáló, és a frontális 
osztálymunkára épül  pedagógiai gyakorlat általában megkérd jelezi a roma gyermekek 
oktathatóságát. (2004 szeptemberét l bevezetésre kerül az integrált oktatás iskolánkban.) 

Az iskola sikerességének egyik legfontosabb feltétele a család és az iskola közötti együttm ködés. 
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Pedagógiai alapelveink: 

 Minden gyermeknek esélyt kell adnunk ahhoz, hogy azzá válhasson, amivé lehet. 

 Er sítenünk kell a gyermekekben és a szül kben azt a felfogást, hogy a romák felemelkedése és 
integrációja az oktatáson át vezet. 

 Megfelel  módszerekkel, pozitív pedagógiai attit dökkel minden gyerek eljuttatható egy bizonyos 
szintre az ismeretszerzésben.  

 Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a roma gyermekeket etnikai hovatartozásuk 
miatt ne érje hátrányos megkülönböztetés az iskolában.  

 Nekünk pedagógusoknak kell kezdeményezni a szül i segít kapcsolat kialakítását és ápolását.  

 Tiszteletben kell tartanunk a gyermeki személyiségjogokat s a gyermek autonómiáját.  

 A gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen, hibáival és erényeivel együtt. Lehet séget kell 

adnunk arra, hogy a pozitív tulajdonságok meger södjenek, hibáit kijavíthassa. 

 Minden esetben a gyermek érdekeit kell szem el tt tartanunk, szükség esetén a szül ket is 
próbáljuk err l meggy zni. 

 

A cigányság és a többség közötti iskolázottsági és életesély szakadék csökkentéséhez a cigányság 
helyzetéb l kiinduló, ahhoz idomuló pedagógiai programok kialakítása és az ezt a gyakorlatban 
használó speciális oktatási intézményi modellek szükségesek. Mindezt csak a helyi sajátosságokhoz 
alkalmazkodva, a helyi kezdeményezésekre építve lehet kialakítani. 

Az integrált neveléssel kapcsolatos új fogalom a speciális nevelési szükséglet, mely a nevelési–
oktatási feltételek biztosítására koncentrál, és nem a gyermek alkalmatlanságára összpontosít. A 
pedagógia feladata a tanulók egyéni szükségleteinek differenciált biztosítása. Ezért nagyobb szerepet 
kell kapnia a csoportos és egyéni tanulási formáknak. A pedagógusoknak és az iskolának a speciális 
igény  tanulók képzésében a gyógypedagógus, fejleszt  pedagógus, iskolapszichológus, szabadid -

szervez  pedagógus, gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens segítségét is igénybe kell venniük. 

A feltételek megteremtésével, fokozott el készítéssel, célszer  az integrációt elkezdeni.   

A tanulók sikertelenségét meghatározó tényez k: 
 a szociális hátrány, 
 az eltér  családi szocializáció, 
 a nyelvi hátrány, 
 a pedagógiai gyakorlat, 
 a motiváció hiánya. 

Szociális hátrányok: 

Nyomor, nélkülözés, esélyegyenl tlenség az iskolarendszerben, a tanulás otthoni feltételeinek hiánya. 

Megoldási lehet ségek:  
Optimális tanulási feltételek, szociális biztonság, mentálhigiénés tör dés, család- és gyermekvédelem 
a családsegít  és gyermekvédelmi szolgálattal együttm ködve. 

Eltér  családi szocializáció — nyelvi hátrány: 

Az iskolába érkez  els s roma gyerek nem ismeri az iskola nyelvezetét, mert otthon nem használják 
azokat a szavakat, melyeket az iskolában naponta hall. 

Megoldási lehet ségek:  
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Elengedhetetlennek tartjuk, hogy két évig rendszeresen járjanak óvodába, mert ki kell alakítani 
bennük az elemi együttélés szabályait, fejleszteni kellene nyelvi kifejez készségüket és b víteni 
szókincsüket. Ez a folyamat az iskolában különböz  pedagógiai eljárásokkal folytatható: a dráma, a 
zene, a tánc, a rajz a képz m vészet használata. 

Pedagógiai gyakorlat: 

A frontális osztálymunka, a tanulók érdektelensége, alulmotiváltsága miatt nem elég eredményes. 

Megoldási lehet ségek:  
Kiscsoportos foglalkozások, egyéniség-és csoporter sít  hatások, beszélget  kör, kooperatív tanulás, 
differenciált foglalkozás, integráció, pozitív elfogadás. 

Motiváció: 

A szül k többségének is csak negatív élményeik vannak az iskoláról. Az iskolától kapott tudás nem 
érték sem a szül knek, sem a gyerekeknek. 

Megoldási lehet ségek: 

Identitáser sítés, csoportépítés, értékelés, rejtett üzenetek a család felé, továbbtanulási esély. 

Mindehhez nélkülözhetetlennek tartjuk a pozitív kapcsolat továbbápolását köztünk és a szül k között. 
Ennek alapja az, hogy az osztályf nök és a fejleszt  pedagógus, pszichológus, közösen tájékoztassák 
a szül ket, ha szükségesnek látják egy tanulónál a fejleszt  foglalkozás beállítását. Valamennyi szül  
általános tájékoztatása pedagógiailag kívánatos és megnövelheti a fejleszt  foglalkozás sikerét. 

Konkrét célunk és feladataink: 

 A hátrányos helyzet  gyerekek iskolai sikerességének el segítése, az iskolarendszerben való 
továbbjutási esélyek biztosítása (tanulási, szociális feltételek). 

 A halmozottan hátrányos helyzet  gyerekeknek olyan pedagógiai és szociális környezetet nyújtunk, 
mely pozitívan hat a családi környezetre is.  

 Képzéseken, tanfolyamokon, továbbképzéseken veszünk részt, melyek segítséget nyújtanak a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatunkban. 

 A lemorzsolódás megakadályozása, a továbbtanulási esélyek növelése, a továbbtanuló növendékek 
segítése. 

 Tehetséggondozás és pályaorientáció. A jó képesség  gyerekek és családi környezetük ösztönzése 
az érettségit adó középiskolákba való továbbtanulásra (patronáló tanár, ösztöndíjalap). 

 Differenciált személyiségfejlesztés, felzárkóztatás. 

 A halmozottan hátrányos helyzet  tanulók integrációjának el segítése az iskolában és a helyi 
társadalomban. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják iskolánkban: 
A szociális hátrányok enyhítése 

 

Napközi illetve tanulószobai foglalkozás megszervezése 

 

További tevékenységi formák 

 

1. Felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése; 
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2. Drog- és b nmegel zési programok; 

3. Pályaorientációs tevékenység; 

4. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehet ségeir l szül i értekezleteken, 
fogadóórákon, családlátogatásokon; 

5. Helyi regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése; 

6. Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön; 

7. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, az áthelyez  bizottsággal;  

8. A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása; 

9. Táborozási hozzájárulások; 

10. Ösztöndíjak; 

11. Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon. 

 

2.8.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésének formái 

Tudjuk azt, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, különleges, minden gyereknek egyéni 
nevelési–oktatási szükségletei, igényei, lehet ségei vannak. Ennek alapján szinte leírhatatlan, hogy 
milyen változatosak az egy osztályba járó tanulók adottságai, képességei, körülményei, magatartásuk 
stb. A gyerekek közötti különbségek, különböz ségek óriásiak lehetnek.  

Vannak olyan gyerekek, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai vagy 
szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos nevelési–oktatási szükségleteik vannak, ezért a speciális 
nevelési–oktatási szükségletekhez egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az iskolában. Így 
nevelésük–oktatásuk speciális feladatot jelent a pedagógusoknak, az iskoláknak. 

A különleges bánásmódot igényl  gyermekeknek négy csoportját különböztetjük meg: 

1. Speciális pedagógiai bánásmódot igényl k 

a) tanulásban akadályozottak: enyhe fokban értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók; 

b) értelmileg akadályozottak: mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb értelmi fogyatékosok; 

c) mozgáskorlátozottak: mozgás- és testi fogyatékosok, sérültek; 

d) viselkedés- és teljesítményzavarral küzd k: nehezen nevelhet k, inadaptáltak; 

e) beszédben akadályozottak: beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók; 

f) látássérültek: vakok, gyengénlátók; 

g) hallássérültek: nagyothallók és siketek; 

h) autista gyerekek: szociális-kognitív és kommunikációs készségek fejl désének zavara, 
amely a személyiség fejl désének egy részére hatással van. 

2. Tanulási nehézséggel küzd  tanulók: fejletlen kognitív képességek, például a képzelet, a 
koncentrálóképesség alacsony szintje; emocionális problémák; szociális, kulturális vagy nyelvi 
hátrányok; kétnyelv  tanulók; lassú tanulók; hosszú távú speciális nehézségek: diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia, súlyosabb beszédhibák, figyelemzavar stb. 

3. Magatartászavarok miatt problémás tanulók: 

a) visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedés  tanulók: félénk, csendes, visszahúzódó, 
csavargó stb. 
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b) ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedés  tanulók: engedetlen, hiperaktív, 
köteked , támadó stb. 

4. Kivételes képesség  tanulók: 

a) intellektuális tehetség: a különböz  tudományterületeken kimagasló — pl. matematika, 

nyelv, fizika stb. 

b) m vészi tehetség: képz m vészeti, zenei, írói, rendez i stb. 

c) pszichomotoros tehetség: sport, tánc, pantomim, kézügyességet igényl  terület stb. 

d) szociális tehetség: vezet , szervez , irányító stb. 

 

A különleges bánásmódot igényl  gyermekek egyénenként is sokfélék lehetnek: 

– Pl. a tehetséges diáknak is lehet különböz  fogyatékossága (látáskárosodás, mozgáskorlátozottság 
stb.). 

– Lehet egyik tantárgyból jobb, másikból gyengébb. 

– Vannak, akik alkalmatlanok a csoportban való munkára, pl. magatartásuk miatt. 

Meg kell ismernünk tanítványainkat, hogy szükség esetén különleges bánásmódban részesítsük ket. 

Napjaink pedagógiai, pszichológiai gyakorlatában rendszeresen tapasztalják a tanulási zavarok és az 
agresszív viselkedés kapcsolatát. A súlyos tanulási problémákkal küszköd  gyerekek általában 
agresszívebben viselkednek, de meg is fordítható a kérdés, az agresszív gyerek jelent sen lemarad a 
tanulásban. 

Mindennapi gyakorlatunkban sokszor találjuk megmagyarázhatatlannak a gyerek viselkedését. Ezt a 
megmagyarázhatatlan viselkedést, magatartást nevezhetjük magatartási zavarnak, magatartási 
nehézségnek. 

Ezek közül az alábbiak fordulnak el  leggyakrabban: 

 

Hiperaktivitás 

F bb jellemz i: 
- felt n en gyorsan vált egyik cselekvésb l a másikba 

- feladatait, munkáját képtelen megszervezni 
- életkorához képest túlzott ellen rzést igényel 
- játékban, a csoportban nehezen tudja kivárni, amíg sorra kerül 
- gyakran észrevehet , hogy nem figyel oda 

- figyelme könnyen elterelhet  

- képtelen koncentrálni iskolai munkájára, más figyelmet érdeml  feladatra 

- nem tud tartósan játszani egy játékkal, egy játékszerrel 

 

Kognitív funkciók zavarai: 

A figyelem nem megfelel  m ködése súlyos tanulási problémákhoz vezethet akkor is, ha a tünetet 
nem kíséri motoros nyugtalanság. Kutatások bizonyítják, hogy az életkor növekedésével a figyelem 
fokozatosan javul és szelektívebbé válik, miközben elterelhet sége csökken. 

A figyelemzavarból adódó problémák tanévr l-tanévre súlyosbodó gondot okoznak, hiszen az 
alapvet  fogalmakban, készségekben keletkez  hiányosságok a további évek tananyagának 
elsajátítását egyre nehezebbé teszik. 
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Két formáját. különböztetünk meg, egyiket reflektívnek a másikat impulzívnak nevezzük. 

Impulzív típus: 
- rosszul hangsúlyoznak 

- kihagynak szavakat 

- mással helyettesítik az olvasott szót 

Reflektív típus: 
- lassan, óvatosan reagálnak 

- körültekint en összehasonlítanak 

 

Agresszió: 

Az agresszív gyerekek rendszeresen tapasztalt népszer tlenségének talán a legf bb oka az, hogy ezek 
a gyerekek hiányosságokat mutatnak a szociális információk kognitív kezelésében. Az életkornak 
megfelel  átlagnál sokkal gyengébben ismerik fel egy-egy szociális helyzet oksági hátterét, a 
szociális problémamegoldási-készségük er sen korlátozott. 

Az agresszív gyerek cselekedetének magyarázatai nem pusztán önigazoló hazugságok. k valóban 
úgy érzik, hogy támadják ket olyan esetekben is, amikor szándékos provokációval vádolják ket. 

Az agresszív gyerek távolságtartó, társai egyre jobban elkerülik, benne pedig fokozatosan 
meger södik az érzés: a világ örökös gy lölködés, a folyamatos elutasítás helye. 

2001-ben iskolánkban végzett felmérés alapján a leggyakrabban el forduló magatartászavarok 
tünetei: 
 

A magatartászavarok tünetei: 

 agresszivitásban, 
- verekedés 

- dacosság 

- veszekedés 

- túlzott mozgékonyság 

- trágár beszéd 

- hiperaktivitás 

 regresszív, szorongó magatartásban, 
- zárkózottság 

- gyenge teljesítmény 

- érdektelenség 

- hangulat-labilitás 

 egyéb viselkedési formában nyilvánul meg. 
- alacsony konfliktust r  képesség 

- depresszióra való hajlam 

- hazudozás 

A magatartászavarok okai között 

 családi ártalom, 
- elhanyagolás 

- szül i alkoholizmus 

- rossz anyagi körülmények 

- szül i agresszivitás 

- válás 

- kényeztetés 
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- ambiciózus nevelés 

 szervi, idegrendszeri ártalom szerepel, amely nagyrészt családi ártalomra vezethet  vissza, 
- értelmi fejletlenség 

- szervi probléma 

- idegrendszeri labilitás 

 és iskolai ártalom, amelynek minden esetben a gyerekek képességeihez viszonyított magas 
követelményszint az okozója. 

Ez a helyzet jelenleg is hasonló. 

A magatartászavaros tanulók egy része az ismeretek elsajátításában, a szociális kultúrában bizonyos 
mértékben elmarad hasonló korú társaitól, de rendelkezik a fejl dés potenciális lehet ségével. 
Különleges bánásmódot igényel, de nem fogyatékos. Lemaradása behozható, s t teljesítménye is 
emelhet , felhozható az átlaga a követelmények szintjére szakszer  foglalkozással. 

Az iskolánkba járó (els sorban roma) gyerekek többsége jelent s szociális, m vel dési, m veltségi 
hátránnyal kezdi meg tanulmányait. 

Az iskolába lépést a törvények bizonyos életkorhoz kötik. Ez a naptári életkor azonban nem tükrözi 
mindig a gyermek valódi fejlettségét, iskolára való érettségét. A kett  nem esik mindig egybe. Ezt 
nagymértékben befolyásolják a társadalmi (gazdasági–kulturális) feltételek. A beiskolázás ma elég 
mereven a naptári életkorhoz igazodik és kevéssé a tényleges életkori fejlettséghez. Az iskolaérettség 
nemcsak az értelmi fejlettségt l függ, hanem az egész gyermek fejlettségét l, azaz a testi és 
személyiség fejlettségt l egyaránt. Nem elég a fejlett értelem, legalább annyira fontos a megfelel  
szókincs, beszédértés, feladattudat, a figyelemösszpontosítás bizonyos foka, az értelem fejlettsége, a 
közösségi munkára való alkalmasság.  

A gyermekek iskolába kerülésével egyre súlyosabban jelentkezik az a hátrány, amely az otthoni 
ingerszegény környezetb l, a szül k deviáns magatartásából, a gyerekek rendszertelen ellátásából, a 
család ésszer tlen gazdálkodásából, a szül i tör dés hiányából, hanyagságból, a hosszabb távú 
célokat nélkülöz , „máról holnapra élés” filozófiájából ered. 

A családok anyagi gondjai, a szül k munkahelyi problémái, illetve az ebb l adódó feszültségek 
jelent sen befolyásolják a családok életkörülményeit, amely tapasztalataink szerint a gyerekek 

életvitelére, boldogulására is negatív hatással vannak. 

Nekünk, pedagógusoknak mindenekel tt a családot, a szül ket kell meggy znünk. Ennek 
leghatékonyabb módszere a személyes találkozás, szinte, tapintatos beszélgetés, családlátogatás, 
fogadóóra, szül i értekezlet, közös rendezvények. 

A gyerekek nagy többsége rendszeresen jár iskolába. Ennek ellenére olyan alapvet  hiányosságokkal 
(írás, olvasás, számolás, beszédkészség) rendelkeznek — az el bbiekben már említett környezeti és 
életviteli másságuk miatt — hogy továbbhaladásuk eddigi osztályközösségükben szinte lehetetlen. 
Ruházatuk esetenként szegényes, de kevés kivételt l eltekintve tiszta. Tanszereiket — nagy részben 
segélyekb l ugyan, de — megvásárolják. Igaz, ezek éppen a nemtör döm magatartás miatt nem 
tartanak ki év végéig.  

Tapasztalataink szerint a tanulási problémákkal küszköd  gyerekek száma folyamatosan növekszik. 

A teljesítményzavarok, a gyakori kudarc, az iskolai követelményeknek való meg nem felelés 
másodlagos magatartási problémákat is el idéznek. 

1. Ezek a gyerekek hiperaktívak vagy hipermobilisak. Nem képesek nyugton ülni, nem tudják 
kivárni, amíg sorra kerülnek. Alacsony t r képességgel rendelkeznek. Agresszívak, órai 
viselkedésükkel hátráltatják, visszafogják normál korú társaikat.  

2. Hullámzó, ingadozó a figyelmük, ami könnyen elterelhet , vagy megtapad egy témánál. Sok 
esetben a serdül kor és a párválasztás áll már a figyelmük középpontjában. 
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3. Látáshoz kapcsolódó elemi gondolkodási m veletek problémát jelentenek számukra, a finom 
hallási ingereket rosszul differenciálják. 

4. Szegényes a szókincsük, nehézkes a kifejezésmódjuk, beszédhibásak, a beszédben gátlásosak, 
vagy éppen ellenkez leg, jellemz jük a beszédkényszer; olyan beszéd, amelyben nincs 
mondanivaló. 

Az ilyen nehézségekkel küszköd  gyerekek az általánosan alkalmazott módszerekkel nehezen 

képesek együtt tanulni társaikkal, lemaradnak a tananyag elsajátításában.  

Az iskolai sikertelenség, kudarc másik oka a tanulási zavar, ami a tanulási képesség és a tanulási siker 
lényegbeli különbségét jelenti. 

Ezek miatt a súlyos problémák miatt az iskola célja és feladata, hogy lehet ségeihez mérten a 
hátrányokat kompenzálja. Meg kell teremtenie annak feltételeit, hogy a gyerekek képességeik szerinti 
csoportba kerüljenek, illetve differenciált fejlesztésben részesüljenek. A legtöbb évfolyamon a nívó 
csoportbontást alkalmazzuk. Így lehet ség van a lassabban haladókkal több gyakorlással az 
alapkészségek meger sítésére. Az ideális az lenne, ha három csoportra tudnánk az évfolyamokat 
bontani, és minden gyermek a saját értelmi képességének, észbeli felfogásának ütemében haladhatna. 

Az alapkészségek folyamatos gyakorlása, a hiányosságok pótlása minden évfolyamon folyamatos és 
visszatér  feladat, amelyet korrepetálások keretében végzünk. 

A hiányos ismeretek pótlásának szervezett formája az egész napos oktatás, a napközis foglalkozás, 
illetve a tanulószoba. A napközis nevel k, illetve a tanulószobás nevel  segít a tanórai tananyag 
megtanulását, alkalmazását. 

Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozásokra felhasználható órakeret terhére logopédiai 
foglalkozásokat is szervezünk 

Tanulóink számára középiskolai el készít  foglalkozásokkal (matematika, magyar) biztosítjuk azt a 
szellemi többletet, amely az eredményes továbbtanulást megalapozhatja.  

 

Pedagógiai tevékenységek a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megoldására 

 Fontos az osztályf nök szerepe, aki ép szerkezet , harmonikus légkör  és életritmusú, pozitív 
ingereket sugárzó környezetet alakít ki.  

 Minden pedagógus minden megnyilvánulásának modell jellege van. 

 Gyengéd bánásmóddal helyre kell állítani a gyerek biztonságérzetét. 
 Érezze a tanuló a bizalmat, szeretetet. 
 A közösen megalkotott szabályokat következetesen be kell tartani. 
 Az elismerés szóbeli és írásbeli módjával egyaránt éljünk. 
 Nyugodt, következetes, határozott, kiegyensúlyozott, sikeres tanulásirányítás, óravezetés, 

kiszámítható nevel i magatartás. 
 Önértékelés, kapcsolatteremtési készség megtanítása. 
 Felhasználjuk munkánk sikerességéhez a drámajáték eszközeit. 
 A tanulókat védjük a túlterhelést l (órarend, kötelez , nem kötelez  foglalkozások). 
 Egyénre szabott tanulásirányítás, képesség szerinti differenciálás, sikerélmény biztosítása. 
 Szabadid ben, napköziben kikapcsolódás, sport lehet ségét biztosítjuk. 
 A szül –gyermek kapcsolatát er sítjük a pozitív élmények elmondásával. 
 Er sítjük, ápoljuk kapcsolatunkat az óvodával, személyes találkozások munkaterv 

 Ha a probléma megoldása sikertelen, segítséget kérünk a nevelési tanácsadó, tanulási 
képességvizsgáló, családsegít  központ, gyámügyi hivatal, SZMK speciális szakembereit l. 

 Számítunk az egyházak, rend rök, a véd nök segítségére is. 
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A nevelés fontos feladata a reális önbizalom kialakításának segítése. Ennek az a módja, hogy olyan 
feladatokat t zzünk ki, amelyek megfelelnek a tanulók kompetenciájának. A teljesítmények 
értékelése reális legyen, ne csak az eredményt, hanem annak eléréséhez vezet  körülményeket, 
adottságokat is vegye figyelembe. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása a következ  tevékenységek során történik: 

 Kooperatív tanulást alkalmazunk tanóráinkon, ahol erre lehet ség van. A tantestület többsége 
elvégezte a kooperatív tanítás 60 órás akkreditált tanfolyamát. Az e témában most készül  
szakkönyvhöz pedagógusaink nagyszámú óravázlatot készítettek, míg mások kipróbálták az 
óraterveket. 

 Egyéni fejlesztésben részesülnek — heti 1 órában — 2003/2004. II. félévét l a tanulási 
képességvizsgáló javaslata alapján mindazok a tanulók, akiknek erre szükségük van. 

 Az alapkészségek folyamatos gyakorlása, a hiányosságok pótlása minden évfolyamon folyamatos 
és visszatér  feladat, amelyet korrepetálások keretében végzünk. 

A korrepetálásra, felzárkóztatásra fordítható órák száma a felhasználható órakeret által er sen 
behatárolt, de a hátrányos helyzet  gyerekek nagy száma miatt ha az órák számát nem tudjuk növelni, 
akkor a hatékonyságát kell fokozni. Ez iskolánkban úgy valósul meg, hogy a korrepetálásokat a 
délel tti tanórai foglalkozás keretében végezzük — alsó tagozatban az 5. tanítási órában, fels  
tagozatban a számítástechnika órával párhuzamosan els sorban matematika és magyar tantárgyakból. 

 

Iskolába lépéskor feltérképezzük az els  osztályosok tanulási képességét Dr. Tímár Éva: Feladatok a 
tanulási képesség vizsgálatához cím  mérési segédanyag felhasználásával. A vizuális észlelés, a 
figyelemkoncentráció, a szintetizáló és analizáló képesség a számfogalom, az értékelés, tervezés 
m velete, az akusztikus memóriapróba, az alakfelismerés, az általános szókincs, a fogalomismeret 
fokának megismerése válik lehet vé. A felmérés segítésével az iskolába kerül  tanulók tanulási 
képességét meghatározó pszichikus funkciók fejlettségér l is képet kapunk. Mindez segít abban, hogy 
pedagógiai tevékenységünket hatékonyabban tervezni tudjuk, és akinél szükséges, a nevelési 
tanácsadó segítségét is id ben igénybe tudjuk venni. 

Az iskolai indulási hátrányok csökkentésében, az els  osztályt megel z en, az óvoda szerepe is 
meghatározó. 

A hiányos ismeretek pótlásának szervezett formája a napközis foglalkozás. A napközis foglalkozás 
szervesen kapcsolódik a délel tti tanításhoz, alkalmazásához nyújtanak szakszer  segítséget a 
napközis nevel k. A különböz  technikai, kulturális, sport-tevékenységek a m veltség, m vel dés 
hatékony közvetít i, melyeken a gyerekek szívesen vesznek részt. Örvendetes, hogy korábban 
érdektelenség miatt kis létszámmal m köd , és emiatt összevont napközis csoportok ismét 
évfolyamonként m ködnek, és maximális kihasználtsággal. 

A fels  tagozatban szervezett két tanulószobás csoportban szaktanárok biztosítják a tanulási 
nehézségekkel küzd  gyerekeknek a segítséget. 

 

A jó képesség  hátrányos helyzet  gyerekek számára középiskolai el készít  foglalkozásokkal 
(matematika magyar, 8.o.) biztosítjuk azt a szellemi többletet, amely az eredményes továbbtanulást 
megalapozza. 

A sportban kiemelked  teljesítményt nyújtó gyerekek fejl dése érdekében a tömegsport órák 
keretében kézilabda, futball és atlétikai foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. 

A könyvtár használata pótolhatja az otthoni újságok, könyvek hiányát. 

A roma gyerekek egy része túlkorosság miatt már iskolás korukban eljut abba az életszakaszba, 
amikor már feln tt magatartásmintát követ. Szükség van olyan ismeretekre, amelyek a társadalmi 
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beilleszkedésüket, kés bb ön- és családfenntartásukat segíti. Jó lehet séget adnak erre az 
osztályf nöki, illetve a technika és életvitel órák. 

Felkészítjük ket az egészséges életmódra. Az iskolaorvos és a véd n  segítségével megismertetjük 
velük az egészséges táplálkozást, az emberi test ápolásának higiéniáját, a fogamzásgátlás alapvet  
kérdéseit. 

Iskolánkban folyamatos és minden gyerekre kiterjed  gyermek- és ifjúságvédelmi munka folyik. 
Továbbra is kiemelked  figyelmet fordítunk a gyerekek életkörülményeire. Igyekszünk meggy zni az 
érintett tanulók szüleit arról, hogy gyereküket írassák be a napközibe, illetve tanulószobai 
foglalkozásokra, ahol a tanórákra való felkészülésben szaktanárok adnak segítséget. 

A szül kkel kialakított jó kapcsolatot er sítjük, arra ösztönözzük ket, hogy éljenek a szül i 
értekezletek, a fogadóórák adta lehet ségekkel, érdekl djenek a gyerek tanulmányi el menetelér l, 
iskolai munkájáról.  

A tanulási sikertelenség nem megfordíthatatlan hátrány, hanem az intellektuális éretlenség egy 
formája, amelynél speciális, személyre szabott fejlesztésre van szükség.  

A korai felismerés, a megel zés, a fejlesztés kifizet d bb, mint a sorozatos iskolai kudarcok során a 
tanulástól elforduló, kallódó, iskoláját befejezni nem képes fiatalok gondjainak megoldása. A 
logopédus, a fejleszt  pedagógus alkalmazása hosszú távú befektetés! 

A kudarcok csökkentésében a felkészült, hatékony módszerekkel dolgozó pedagógus szerepe 
vitathatatlan. Ezért továbbképzési tervünkben azokat a képzéseket fogjuk szorgalmazni, ahol 
megismerkedhetünk a problémás gyerekek felzárkóztatását segít  módszerekkel, eszközökkel. 
Keressük a kapcsolatot olyan intézményekkel, ahol hasonló problémákra már kitalált módszert 
alkalmaznak. 

A kudarcok mérséklésében elengedhetetlen a pedagógiai egység a vezet k és a nevel k között. Az 
el bb felsorolt feladatok valamennyi pedagógust érintik. És mivel ez iskolánkban nem új kelet  
probléma, és a megoldásában is vannak eredményeink, mindannyian készek vagyunk felvállalni 
továbbra is a gyerekek iskolai kudarcának enyhítését célzó feladatokat. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelel en — nevelési értekezleteken is — a témában jártas szakemberek 
segítségével keressük a megoldás hatékonyabb módját. 

Az esélyegyenl tlenség csökkentésre irányuló pedagógiai eszközök, módszerek, programok 
megválasztásában abból indultunk ki, hogy a gyerek személyiségének alakulásában meghatározó 
tényez  az iskola egész tevékenységrendszere.  

Ha az iskola tevékenységrendszere sokszín , sokféle az életkori sajátosságoknak és egyéni 
adottságoknak megfelel, ha az iskola által kínált lehet ség a tanulók igényével, szükségleteivel, 

érdekl désével találkozik, s ha ebben a folyamatban a tárgyi feltételek mellett jól felkészült, hívatását 
ért  és szeret  gyerekcentrikus, kreatív, személyiségével is példamutató pedagógus a közvetít  
láncszem, akkor hisszük, hogy iskolánk nemcsak sokszín , hanem hatékony iskola is lesz. Hisszük, a 
gyerekek révén eljutunk majd a szül khöz is. 

A feladat nem könny , a siker sem biztos. Következetes munkával, türelemmel, a lehet ségek 
maximális kihasználásával esélyt adunk a gyerekeknek arra, hogy az anyagi, szociális, kulturális, 
kommunikációs hátrány következményeit l mentes társaik lehet ségeihez közelebb kerüljenek. 

2.9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályf nök 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, 
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 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
 osztályf nöki, munkaközösség-vezet i, diákönkormányzatot segít  feladatok ellátása, 
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 szül i értekezletek, fogadóórák megtartása, 
 részvétel nevel testületi 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 jelleg  munkavégzés, 
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közrem ködés, 
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 

Az osztályf nököt – az osztályf nöki munkaközösség vezet jével konzultálva – az igazgató bízza 
meg minden tanév júniusában, els sorban a felmen  rendszer elvét figyelembe véve. 
 

Az osztályf nök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejl dés jegyeire. 

 Együttm ködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szül i  

munkaközösségével.  
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
 Min síti a tanulók magatartását, szorgalmát, min sítési javaslatát a nevel testület elé terjeszti.  
 Szül i értekezletet tart. 
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teend ket: digitális napló vezetése, ellen rzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelez  orvosi vizsgálatát. 
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzend  ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felel sével. 
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola el tt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közrem ködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
 Részt vesz az osztályf nöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  
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Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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3. A KÉPZÉS RENDJE 

3.1. A képzés szakaszai 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az els  évfolyamon kezd dik, a nyolcadik évfolyam végéig 
tart, és két részre tagolódik: 

a) Alsó tagozat 

Az els  évfolyamon kezd dik és negyedik évfolyam végéig tart. 

b) Fels  tagozat 

Az ötödik évfolyamon kezd dik és a nyolcadik évfolyam végéig tart. 

 

3.2. Képzési specialitások 

Iskolánkban a 4. évfolyamtól angol nyelvet tanítunk 4. évfolyamon heti 2 órában, 5–8. évfolyamon 
heti 3 órában, 4. évfolyamtól számítástechnikát tanítunk heti 1 órában. A 8. évfolyam végén alapfokú 
nyelvvizsgát tehetnek a tanulók. 

Az iskolai oktatás alapvet  szervezeti formája az osztályrendszer  tanítás. 

I. Tehetséggondozás 

1. Tanórákon: szerepjáték, kisel adás, gy jt munka.  

2. Képességfejleszt  és tehetséggondozó szakkör  
 énekkar, irodalmi színpad; m vészeti iskola: néptánc, képz m vészet 
 középiskolai el készít k: matematika, magyar 

3. Versenyeken, vetélked kön való részvétel: körzeti, kistérségi, megyei, regionális, országos, 
levelez s versenyek matematikából, magyarból, történelemb l, angolból, kémiából, 
számítástechnikából. Körzeti, megyei sportversenyek.  

II. Felzárkóztatás 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás. 
 napközi otthon 

 tanulószoba 

 egyéni foglalkozások  
 felzárkóztató foglalkozások 

 könyvtár 
 továbbtanulás segítése 

 szabadid s programok 

 logopédiai foglalkozások 

 sajátos nevelési igény  gyerekek oktatása 

III. Mind a felzárkóztatásban, mind a tehetséggondozásban szerepet játszik  
 Pályaválasztási tanácsadás, el készítés 

 Kooperatív tanulás 
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3.3. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

Az intézményben az iskola magasabb évfolyamába léphetnek azok a tanítványaink, akik az el írt 
tanulmányi követelményeket legalább elégséges min sítéssel teljesítették. 

Az els  évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, a tanuló, ha a tanulmányi 
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt (250 óra) nem tudta 
teljesíteni. 

E rendelkezést kell alkalmazni évfolyamtól függetlenül az idegen nyelv tanulásának els  évében. 

Az évfolyamismétlést a szül  kérése alapján engedélyezni kell. 

 

Nem léphet magasabb évfolyamba: 

1. Hiányzása 250 óránál több 

Ebben az esetben osztályozó vizsgát tehet a nevel  testület döntése alapján 

2. A tanulmányi minimumot nem teljesítette 

 2 tantárgyból javítóvizsgát tehet 

 3 tantárgy esetén a tanulónak évet kell ismételnie, de indokolt esetben — a nevel testület 
döntése alapján — javítóvizsgát tehet. 

3. Háromnál több tantárgy esetén az évet meg kell ismételnie. 
 

Osztályozó vizsga 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha 

 felmentették a mindennapi iskolába járás alól  

 250 óránál többet mulasztott, de számára a nevel testület megfelel  indokkal ezt engedélyezi. 

 

Osztályozó vizsgára való felkészítés 

 Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szül  döntése alapján magántanulóként tesz eleget, 
felkészítésér l a szül  gondoskodik, illet leg a tanuló egyénileg készül fel. 

 Ha testi vagy más fogyatékos a tanuló — az illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján,  

 ha beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzd a tanuló — a nevelési tanácsadó 
szakvéleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja. Ezekben az esetekben az iskolai 
nevelésükr l és oktatásukról az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

 Ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és 
emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait, az iskola köteles gondoskodni a tanuló 
felkészítésér l. 

 

Az osztályozó vizsgát a tanévzáró ünnepség el tt egy héttel kell lebonyolítani. 

A tanulót a vizsga id pontja el tt 3 héttel levélben kell értesíteni. 

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol marad, vagy azt nem 
fejezte be, vagy az el írt id pontig nem tette le. 
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Vizsgabizottság: legalább két tagból áll, akik megbízást kapnak az adott vizsga szervezésére, 
lebonyolításár azzal a követelménnyel, hogy biztosítsák az érvényes jogszabályok betartását, a 
vizsgateljesítmény értékelését. 

Tagjai: a vizsgaelnök, a kérdez . Az értékelésnél a kérdez  tanár véleménye a dönt . 

Vizsgafeladat:  

 írásbeli 
 szóbeli 

Készségtárgyakból nincs vizsga. 

A vizsgatantárgyak követelménye a Helyi Tanterv minimum követelménye. 

Javítóvizsga: Augusztus els  három hetében az iskolában felkészít  foglalkozásokat szervezünk, 
melyekr l és a javítóvizsga id pontjáról értesítést kapnak a tanulók. 

A javítóvizsgára augusztus utolsó hetében kerül sor. 

A vizsga lebonyolítása azonos az osztályozó vizsgánál leírtakkal.  

 

3.4. Az iskolába jelentkez  tanulók felvétele, átvétele 

Az els  osztályba történ  beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvét, 
 a szül  személyi igazolványát, 
 a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt, 
 a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét, 
 a gyermek egészségügyi könyvét, 
 szükség esetén a szakért i bizottság véleményét, 
 a gyermek személyi lapját, 
 TAJ számát. 

A 2–8. évfolyamba történ  felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, 
 a szül  személyi igazolványát, 
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
 az el z  iskola által kiadott átjelentkezési lapot, 
 milyen idegen nyelvet tanult el z  iskolájában. 

A 2–8. évfolyamba jelentkez  tanulóknál — az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján összeállított — szintfelmér  vizsgát kell tennie.  

 

Tankönyv: 

Ha évközben érkezik a tanuló, és nem azt a tankönyvet használja, amit a mi iskolánkban, és a szül  
nincs olyan anyagi helyzetben, hogy azt megvásárolja, pótkönyvet próbálunk biztosítani számára. 
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Gyermek iskolai felvétele ügyében hozott határozat 

Iskola neve, címe, elérhet sége 

Iktatószám:……………… 

Ügyintéz :………………. 
Tárgy: :x.y. nev  gyermek iskolai 

felvétele ügyében hozott els  fokú döntés 

 

HATÁROZAT 

 

……………………..gondvisel , ………….(helység, utca, házszám) alatti lakos  ………x.y nev  tanköteles 
gyermekét( szül.év, hó, nap; an.:……………..) az xy számú iskolaérettségi vizsgálati dokumentuma alapján a 
2013/2014. tanévben induló els  évfolyam …. osztályába felvettem. 

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A határozatot sérelmező ügyfél a 
kézhezvételtől számított 5 napon belül illetékmentesen a Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ ………………. Tankerületének igazgatójához benyújtható 
kérelemmel annak felülvizsgálatát kérheti.  

INDOKOLÁS 

Xy. Gondvisel , ………………..lakos 2013. április ..-án kérte …………..nev  gyermekének felvételét a 
…………….Iskolába. A beíratás során benyújtotta az …….számú yx számú iskolaérettségi szakvéleményt, melynek 
értelmében a gyermek iskolaérettnek min sült. 

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy ….. nev  gyermek felvehet  a …………..Iskola … els  
osztályába. 

A nemzeti köznevelésr l szóló 2011.. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.) 50. § (1) a tanulói jogviszony felvétel 
vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételr l vagy átvételr l az 
iskola igazgatója dönt. 

Fentiekre tekintettel döntöttem a rendelkez  részben foglaltak szerint. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viselésér l nem 
rendelkeztem. A tankötelezettséggel kapcsolatos eljárás az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) 
bekezdés 11. pontja értelmében illetékmentes. 

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 7.§  bekezdése alapján biztosítottam. 
Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 50. § (1) bekezdésén alapul. 

Dátum: 

Aláírás, pecsét 

Kapják: (mindig külön oldalon kell felt ntetni adatvédelem miatt és csak az irattári példány mellé kell tenni 
ezt a lapot!) 

1. …………illetékes Óvoda 

2. gondvisel  

3. körzet szerinti iskola, ha körzeten kívülir l van szó 

4. irattár 
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3.5. Az iskolai élet munkarendje 

Augusztus 

 Alakuló értekezlet 
 Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése 

 Javítóvizsgák  

 Tanév eleji felkészülési szemle 

 Tanévnyitó tantestületi értekezlet 
 Tanévnyitó ünnepség 

 

Szeptember 

 Házirend, t zriadó átvizsgálása és kihirdetése, balesetvédelmi oktatás 

 Ügyeleti rendszer beindítása 

 Tanmenetek elkészítése és jóváhagyása 

 Szakkörök megszervezése 

 Széchenyi-nap 

 Szül i értekezlet 1. 
 Ovis buli 

 Tisztasági verseny 

 Tantermek, folyosók dekorálása 

 

Október 

 Munkaközösségi tervek elkészítése 

 szi szakmai továbbképzés 

 szi évszaktúrák — szüreti mulatságok 

 Megemlékezés a nemzeti ünnepr l (október 23.) 
 

November 

 Fogászati hét 
 Színházlátogatások 

 Nevelési értekezlet 
 Pályázatok 

 Pályaorientációs látogatások (nyílt napok) 
 

December 

 Szül i értekezlet 2. 
 Mikulás 

 Diákkarácsony 

 

Január 

 Tanulmányi versenyek 

 Félévi osztályozó értekezlet 
 Téli túrák 

 Ellen rz k kiosztása, félévi eredmények ismertetése 
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Február 

 Tanulmányi versenyek 

 Félévzáró tantestületi értekezlet 
 Szül i értekezlet 3. 
 Farsang- jelmezbál 
 Jelentkezési lapok továbbküldése középfokú intézményekbe 

 Tankönyvek rendelése 

 

Március 

 N napi megemlékezés 

 A víz napja 

 Szavalóverseny 

 Megemlékezés a nemzeti ünnepr l (március 15.) 
 Diákközgy lés 

 Beiskolázási Fórum leend  els sök szüleinek 

 

Április 

 Beiratkozás az 1. évfolyamra 

 Föld napja vetélked  (április 22.) 
 Szakmai továbbképzés 

  

Május 

 Anyák napja 

 Madarak és fák napja 

 Gyermeknap 

 Szül  értekezlet 4. 
 Osztályozó vizsga 

 Osztálykirándulások 

 

Június 

 Osztályozó értekezlet 
 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepség 

 Tanévértékel , díjkiosztó 

 Tanévzáró értekezlet 

 

Július 

 Táborozás 
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Heti- és napirend az iskolában 

Hetirend: 

 Az iskolai diáksport-foglalkozásokat, a szakköröket az iskolában délután tartjuk. 
 A hitoktatásnak az alsó-és fels  tagozatban az órarend keretein belül biztosítunk id t. 
 Az iskolában m köd  m vészeti iskola tagozatai délután tartják foglalkozásaikat. 
 Az ellen rz be a tanulók heti elfoglaltságaikról id beosztást készítenek, amit a szüleikkel 

jóváhagyatnak. 

Napirend: 

 A pedagógusok ügyelete 7.30-tól 13.30-ig. 

 A tanítás 8–13.35-ig. 12.35–14.00-ig ebédeltetés, feln tt ügyelet. 
 A tanulószoba és a napközi tanulmányi munkaideje 14.00–16.00-ig. 

 Tanulmányi id ben 8.00–14.00-ig az iskola épülete zárva van. 

 

3.6. A kötelez  tanítási id n kívül igénybe vehet  szolgáltatások 

A szabadon választható programokat a lehet ségekhez mérten (személyi, tárgyi és anyagi feltételek) 
hirdetjük meg. 

 

 Felzárkóztató foglalkozás 

 

 Kulturális tevékenység 

Énekkar 
 

 Tömegsport 

 M vészeti iskola 

Néptánc és társastánc tagozat 

Grafika-festészet tagozat 
Színjátszás 

Zenem vészet (zongora) 

 Középiskolai el készít k: 
Matematika 

Magyar nyelv és irodalom 

 

3.7. Szociális szolgáltatások 

Iskolánkban alapítvány segíti az arra rászorulókat. A „Széchenyi István” Iskolai Alapítvány, amely 

1992-ben alakult. 

Célja: anyagi és erkölcsi támogatásával segíti az iskolában tanuló gyermekek egész személyiségének 
fejl dését. Pénzügyi lehet ségeihez mérten támogatja az iskolai nyelvoktatást, a számítástechnika 
oktatását és a táboroztatásokat. 

Tankönyvtámogatás: Iskolánk folyamatosan biztosítja a jogszabályban el írt kedvezményeket. 
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Étkezési kedvezmények: Az érvényes jogszabályok szerint történik. 

Napközi, tanszoba: Az alsó tagozatban (1–4.) évfolyamonként biztosítunk a tanév folyamán napközi 
otthonos, a fels ben tanulószobai foglalkozást az azt igényl , illetve arra rászoruló családok 
gyermekei számára. 

 

3.8.     A tanulók esélyegyenl ségét szolgáló intézkedések 

Az intézmény biztosítja a település közoktatási esélyegyenl ségi programjában a rá vonatkozó 
intézkedések megvalósítását. Az intézmény különös figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos 
helyzet  tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttm ködik a szociális és 
gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, 
szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelz rendszer m ködtetésében. 

Az intézmény vezet jén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat tesz a 

fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére a településen él  halmozottan hátrányos helyzet  
tanulók esélyegyenl ségének javítása céljából. 

Az intézmény bels  esélyegyenl ségi monitoring rendszert és szül i/gondvisel i panasztételi 
mechanizmust m ködtet az intézményen belül. 

Az intézmény lehet séget biztosít a szül k, illetve a gondvisel k részére az iskolai 
esélyegyenl ség megsértésével kapcsolatos panasztételre. 

Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, éves munkahelyi 

esélyegyenl ségi tervet fogad el, amelyet rendszeresen vizsgál. 

Az intézmény biztosítja és évente megvizsgálja, hogy minden, a m ködésére, pedagógiai 
munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesüljenek 
az egyenl  bánásmódra és esélyegyenl ségre vonatkozó kötelezettségek és célkit zések. A 
stratégiai dokumentumok vizsgálatánál az intézmény az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
által kidolgozott „Útmutató a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók integrált nevelésének 
kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és az intézményi önértékeléshez” cím  dokumentum 
ellen rz listájának használja fel. 

Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és folyamatos 
továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák 
azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenl ség területére. 
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3.9. IPR projekt 

AZ IPR PROJEKT INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE TISZADOBON,  
A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 
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4. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁ-

SÁNAK, SZORGALMÁNAK ELLEN RZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

A közoktatásnak talán az egyik legizgalmasabb, legtöbbet vitatott és legnehezebb témaköre az 
értékelés. 

A nevelés folyamatában állandóan jelen van, természetesen a legkülönböz bb formákban. A tanár és 
a tanuló számára egyaránt fontos, hogy munkája eredményességér l folyamatosan tájékozott legyen. 
A tájékozódásnak az iskolai életben leggyakrabban alkalmazott módja az ellen rzés, a számonkérés 
és az ezekre épül  értékelés és osztályozás. 

„Az értékelés szembesítést jelent”, a végzett munka során adódó eredmények számbavételét, a 
hibákkal való szembenézést. 

Az értékelés általános pedagógiai értelemben az emberi magatartásnak a társadalmi erkölcs 

követelményeihez való viszonyítása. 

Az értékelés alapja az ellen rzés során szerzett tapasztalat. Az ellen rzés és az értékelés szoros 
kapcsolatban állnak egymással. Értékelés ellen rzés nélkül nem lehetséges, de ellen rzés értékelés 
nélkül igen. 

Az értékeléssel min sítünk; megállapítjuk, hogy ami megtörtént, létrejött, azt milyen min ségnek 
tartjuk. Báthory Zoltán szerint „az ellen rzés valójában az értékelés részm velete, az értékelés egyik 
aktusa.” 

Az értékelés min sít, a min sítés a tanuló teljesítményének a visszacsatolása a tanuló számára. 
Meger síti a tanulót abban, hogy a tanulási folyamatban éppen hol tart. 

Az értékelés feladata, hogy motiválja, serkentse, biztassa, jutalmazza, elmarasztalja, esetleg büntesse 
a tanulót a folyamatos tanulás érdekében. Az értékelés lényege a viszonyítás. 

Viszonyítás a követelményekhez, a társakhoz, az egyén korábbi teljesítményeihez. Az értékelés 
történhet metakommunikációs jelekkel, szóbeli és írásbeli ítélettel, elemzéssel, pontozással, 
százalékértékkel, szimbólumokkal, tárgyakkal, osztályzattal és ezek kombinációjával. 

Az értékelés tehát nem azonos az osztályzással! Az osztályozás az értékelésnek csupán egy módja. 
Báthory Zoltán a következ képpen fogalmazta meg az értékelés lényegét: „Az értékelés lényege a 
viszonyítás a cél és a hatás között. A pedagógiai értékelésben visszajelentéseket szervezünk, azaz 
összefüggéseket keresünk a tanítás-tanulás eredményéb l — voltaképpen a tanulóban kialakult 
változásokból — kiindulva a célrendszerr l, a tanítási-tanulási folyamatról, a környezetr l és a 
tanulóról, hogy a tanítás-tanulás folyamatának egész rendszerét optimalizálhassuk, javíthassuk.” 

 

4.1. Szöveges értékelés az els  osztályban 

Az év során 1. osztályban az órai munka értékelése folyamatos, a tanító által megválasztott értékelési 
formával (pl. nyomda, csillag, piros pont, szöveges). Félévkor a tájékoztató füzetben, év végén a 
bizonyítvánnyal együtt kapják meg az értékelést a tanulók. 

Az els  évfolyam végén bizonyítványba az kerül bejegyzésre, hogy a tanuló a tantervi 
követelményeknek milyen szinten felelt meg, illetve melyik tárgyból érdemel dicséretet vagy melyik 
tárgyból volt gyenge. 

Teljesítményüket a következ  kategóriákkal min síthetjük: 
 Tanévi munkája el készít  jelleg  volt, Tanulmányait az általános iskola els  osztályában 

folytatja. 

 Felzárkóztatásra szorul (2) 
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 Megfelelt (3) 

 Jól megfelelt (4) 

 Kiválóan megfelelt (5) 

Az els  évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon félévkor, szöveges min sítéssel kell 
értékelni. A min sítés formái lehetnek: a tanuló kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelel en 
teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló az utóbbi min sítést kapja, az iskolának a szül  
bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, és fel kell tárni az akadályozó tényez ket, 
javaslatot kell tenni azok megszüntetésére. 

Pontosan meg kell határozni, hogy a szöveges értékelés milyen érdemjegyet takar, hogy a naplóba, 
illetve a törzslapra milyen bejegyzés kerül. 

4.1.2. Szöveges értékelés (1. osztály) 

 

Anyanyelv 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Szóbeli kifejezés 
(Helyes 

artikuláció, 
beszél  
szándékának 
megfelel  
hanglejtés) 

Összefügg , 
logikus 

Jól érthet  Megfelel  Még segítséget 
igényel 

Hangos olvasás Természetes 
beszéd üteméhez 
közelít 

Szószerkezetekben Szóképesen Bet zve, 
szótagolva 

Szövegértés 
feldolgozás 

Kérdések 
alapján önállóan 
képes a szöveg 
feldolgozására 

Kérdésekkel, 
segítséggel 

Az esemény 
helyét, idejét, a 
szerepl ket 
segítséggel 
nevezi meg 

Nagy segítséggel 
érti meg a 
szöveget, 
feldolgozni nem 

tudja 

Az írás grafikai 
kivitelezése 
(alakítás, 
kapcsolás, 
elhelyezés) 

Tetszet s, 
írástechnikailag 
hibátlan 

Rendezett, kevés 
hibával 

Általában 
megfelel  

Rendezetlen, sok 

a hibája 

Írás használata 
(másolás, 
tollbamondás) 

Hibátlanul 
dolgozik 

Kevés hibával Általában 
hibával 

Nagyon sok 

hibával 

Hangtani 

ismeretek 

(szótag, bet  
hang, mgh., 

msh.,) 

Alkalmazza Megnevezi Felismeri Segítséggel 
ismeri fel 
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Matematika 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Alapm veletek Eszköz nélkül, 
kiválóan oldja 
meg 

Eszköz nélkül jól 
oldja meg 

Segítség nélkül, 
eszközzel oldja 
meg 

Eszközzel, 
segítséggel képes 
csak megoldani 

Szöveges 
feladatok 

Kiemelked en, 
önállóan oldja 
meg 

Segítség nélkül 
oldja meg 

Egyszer bbeket 
segítséggel old 
meg 

Egyedül nem 
képes megoldani 

Matematikai 

feladatok 

Hibátlanul oldja 
meg 

Kevés hibával 
oldja meg 

Bizonytalanul, 

segítséggel oldja 
meg 

Nagyon sok 

hibával oldja 
meg 

 

M vészeti tevékenységek 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Képfelület Maximálisan 
kitölti 

Nem mindig tölti 
ki a teljes 

felületet 

Nem használja 
ki az egész 
felületet 

 

Témaválasztás Fantáziadús Biztatás 
hatására 
gazdaggá válik 

Hajlamos az 

egyhangúságra 

 

Egyszer  
térviszonyok 
kifejezése 

Biztonsággal 
alkalmazza 

Még keveri ket Nem alkalmazza  

M vészeti 
alkotások iránt 

Igen fogékony Fogékony Nem köti le  

Ének-zene 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Dalok ismerete, 

el adása 

Kiemelked  Jó Megfelel  Bátortalan 

Dalok 

ritmusával 
kapcsolatos 

ismeretek 

Kiemelked  Jó Megfelel  Bizonytalan 

Zenehallgatás Tájékozott Érdekl d  Nem köti le  

Természetismeret 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Tapasztalatok 

szóbeli 
megfogalmazása 

Teljes 

biztonsággal 
Kevés 
segítséggel 

Bizonytalan Nem tudja 
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Összehasonlítások, 
azonosságok, 
különböz ségek 
felismerése, 
megfogalmazása 

Önállóan Megadott 

szempontsor 

alapján 

Kevés tanítói 
segítséggel 

Tanítói 
segítséggel, sok 
hibával 

Tantárggyal 
kapcsolatos 

aktivitás, 
gy jt munka: 

Nagyon aktív Aktív Néha aktív Nem aktív 

A tantárgyi 
fogalmakat: 

Önállóan 
használja 

Jól használja Bizonytalanul 

használja 

Sok hibával, 
pontatlanul 

használja 

 

Testnevelés 

 Kiválóan 
megfelelt (5) 

Jól megfelelt (4) Megfelelt (3) Felzárkózatásra 
szorul (2) 

Tanítási órákon 
való részvétel, 
aktivitás: 

Nagyon aktív Aktív Néha aktív Nem aktív 

Állóképesség: Nagyon jó Jó Nem elég kitartó Kitartása nincs 

Labdakezelés: Stabil Jó Bizonytalan Nagyon 

bizonytalan 

Játékokban, 
versenyeken való 
részvétel 
(sportszer ség) 

Betartja, 

betartatja 

Betartja Néha tartja be Nem képes 
betartani 

 

4.2. A szöveges értékelés szabályai 

4.2.1. A szöveges értékelés módja és gyakorisága 

a) szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményér l a tanítási   órákon és 
más iskolai foglalkozásokon. Megfogalmazódhat: 
 a tanító részér l, 
 a tanulótársak részér l és 

 önértékelés formájában; 

b) írásbeli, például: 
 a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazásával; 
 témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok megadásával és ezek 

min sít  jelzésével, vagy különböz  nehézség  feladattípusok szintjének megadásával (pl. 
mindenkit l elvárható, közepes nehézség , nehéz és átlag feletti vagy kiemelked  
teljesítménynek tekinthet  az adott feladat teljesítése); 
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 a tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejl désével, 
el menetelével kapcsolatban ( üzen  füzetbe); 

 félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról és 
tanulási eredményeir l. 

 

4.2.2. Az értékelés tartalmi szempontjai: 
Magatartás: 

 magatartási norma- és szabályismeret, 
 szabálykövetés a tanórákon, foglalkozásokon, óraközi szünetekben, szabadid ben, 
 a tanuló helyzete a közösségben, 
 viszonya a társakhoz, feln ttekhez, beszédstílusa, hangneme; 

 

Szorgalom: 

 motiváltság és részvétel a tanulási tevékenységekben, 
 a feladattudat fejlettsége, türelem, kitartás a feladatvégzésben, 
 megbízhatóság és teljesítés igényessége; 

 

Tantárgyi teljesítmények: 

 a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés ( teljesítmények és lemaradások ), 
 fejl dés ill. fejlettség az alapvet  készségekben, képességekben  

 

4.3. Tanulói kulcskompetenciák fejlettségi szintjének értékelése: 

A kommunikáció 

 Miként tudja követni a tanuló a beszédfolyamatokat? Megérti-e a magyarázatot, a feladatok 
utasításait, szövegét? Értelmezni tudja-e a környezetb l feléje irányuló jelzéseket? 

 Hogyan képes kifejezni saját gondolatait szóban, írásban, mozdulatokkal, egyéb jelekkel? 
Mennyire értelmes, követhet  a közlés? Mekkora a szókincs? Milyen a kifejezés 
választékossága? Alkalmazkodik-e stílusa a kommunikációs helyzethez? 

 Miféle információs források használatában szerzett gyakorlottságot? 

 Az információ kiemelésnek milyen a megbízhatósága? Használja-e a már megszerzett tudást? 

Szabálykövetés 

 Megérti és alkalmazni képes-e a szabályokat? Következetes, kialakulatlan, esetleg konformista 
vagy ellenszegül  az alkalmazásban? 

 Együttm köd -e az iskolai tevékenységekben? Milyen hangnemet használ a feln ttekkel, a 
kortársakkal? 

 

A gondolkodás 

 A lényegkiemelésre önállóan, segítséggel, szempontokkal irányítva vagy egyáltalán nem képes. 
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 Milyen a gondolkodási m veletekben való gyakorlottsága? Milyen szintre jutott az önállósága e 

m veletek alkalmazásában? 

 Felfedezi-e a problémákat? Hogyan oldja meg azokat? 

 

A tanuláshoz való viszony 

 Mi motiválja a gyermeket a tanulásban? 

 Mennyire tartósan, folyamatosan végzi a tanulási tevékenységet? 

 Mennyire jellemzi tanulását az elmélyültség? 

 

A tantárgyak tanulásában nyújtott teljesítmények 

 ismeretek mennyisége, felhasználhatósága, 
 információk sz rése, csoportosítása, mozgósítása, 
 alapkészségek, képességek m köd képessége, 
 er feszítések a siker érdekében, 
 a fejl dés mértéke. 

4.4. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

4.4.1. Magyar nyelv és irodalom 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése: 

 a beszéd hangzása, 
 a szövegalkotás min sége, 
 a szóbeli közlések megértése, 
 kommunikációs szokások 

Olvasás, szövegértés, irodalom: 

 hangos olvasás, 
 szövegértés, 
 írásbeli szövegalkotás, 
 íráskép, 
 tanulási képesség, 
 ismeretek az anyanyelvr l, 
 tánc és dráma 

 

4.4.2. Matematika 

 megismerési módszerek alkalmazása, 
 matematikai összefüggések felismerése, alkotása, 
 a gondolkodási m veletek alkalmazása, 
 mennyiségi viszonyok értelmezése, 
 önállóság, alkotó képesség. 
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4.4.3. Természetismeret 
 tájékozódás az él  és élettelen természetr l, 
 tájékozódás id ben és térben, 
 információhordozók az ismeretek szerzésében, 
 emberismeret, önismeret, honismeret. 

 

4.4.4. Idegen nyelv 

 hallott szöveg megértése, 
 beszédkészség, 
 olvasott szöveg megértése, 
 íráskészség. 

 

4.4.5. Ének: 
 éneklés, 
 improvizáció, 
 zeneértés, 
 zenei értés és kottaismeret. 

 

4.4.6. Rajz, vizuális kultúra: 
 megismerés, befogadás, 
 kreativitás, 
  önismeret, önértékelés, önszabályozás. 

 

4.4.7. Technika és életvitel: 
 probléma felismerése és tervezés, 
 a munka megszervezése és kivitelezése, 
 a megvalósítás értékelése, 
 a munka- és tanulási szokások. 

4.5. A 2–8. osztály értékelése: 

Második osztály év végét l nyolcadik osztályig a pedagógus a tanulók teljesítményét, el menetelét 
rendszeresen érdemjeggyel (1–5-ig) értékeli, melyet minden esetben szóbeli indoklásnak kell 
kísérnie. 

Azokból a tantárgyakból, amelyet heti 1 órában tanítunk, a félév során minimum 3 jeggyel, amelyet 
heti 1-nél magasabb óraszámban tanítunk, havonta legalább 1 érdemjeggyel kell a tanulót értékelni. 

A tanulók által szerzett érdemjegyekr l a szül t a tárgyat tanító nevel  értesíti a tájékoztató füzeten 
keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályf nök két havonta ellen rzi, és az esetlegesen 
elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 
érdemjegyre történ  átváltását a következ  arányok alapján végezzük: 
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Normál csoportban 

 Teljesítmény Érdemjegy 

 Pontszám 

 0–33 % elégtelen (1) 
 34–50 % elégséges (2) 
 51–75 % közepes (3) 
 76–90 % jó (4) 

 91–100 % jeles (5) 

 

A félévi osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek átlagához közelítsen! A tanév végi osztályzat 
megállapításánál a tanuló egész éves teljesítményét kell figyelembe venni! Javuló vagy romló 
tendencia esetén kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatok osztályzatainak. 

Érdemjegy naplóba való rögzítése: 
 szóbeli vagy írásbeli felelet: kék színnel 
 témazáró dolgozat: piros színnel 

Egyéb színek alkalmazását a szaktárgytól függ en a nevel  dönti el. Pl.: órai munka, gy jt  munka, 
ért  olvasás, füzet külalakja. A tanuló órai fegyelmezetlensége miatt elégtelen (1) tantárgyi 
osztályzattal nem értékelhet . A többször el forduló magatartási problémát és a kirívó esetet a 
szaktanár az osztályf nöknek jelezze! 

Az 2–8. évfolyamon a félévi értesít ben a tantárgyakból elért eredményeket 1–5-ig érdemjeggyel 
értékeljük. 

A 2–8. évfolyamon az év végi bizonyítványban pedig az érdemjegynek megfelel  írásbeli szöveggel 
min sítünk. 

Az iskola a szül ket gyermekük el menetelér l, értékelésér l tájékoztató füzet, ellen rz  könyv és 
bizonyítvány által tájékoztatja. 

 

4.6. A magántanuló értékelése 

A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell min síteni. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai:  

 1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

 2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
 3–4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
 5–6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret 
 7–8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, biológia, földrajz, kémia 

A javító- és osztályozó vizsgán az akkor nyújtott teljesítményt kell figyelembe venni. A 
továbbhaladás feltétele a helyi tantervben megállapított minimumkövetelmények teljesítése. 
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4.7. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésekor a Házirendben, Szervezeti és M ködési 
Szabályzatban megfogalmazott szempontokat és el írásokat alkalmazzuk. 

 

4.7.1. A magatartás értékelésének szempontjai 

Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

Hatása a 
közösségre, társas, 
emberi 

kapcsolatai: 

Segít kész, 
jóindulatú. 

Részt vállal a 
közösség 
feladataiból. 

Elvégzi a rábízott 
feladatokat. 

Közömbös, 
befolyásolható. 

Érdektelen, 
megbízhatatlan. 

Viselkedés-

kultúrája, 
hangneme: 

Példaérték . 

Tisztelettudó, 
udvarias 

diáktársaival és az 
iskolában dolgozó 
feln ttekkel. 

Kisebb viselkedési 
problémák 
el fordulnak. 

Id nként 
megnyilvánulásaib
an udvariatlan, 

bántó. 

Durva, agresszív, 
közönséges, 
hirtelen, 

hangoskodó 

Fegyelmezettsége: 
Nagyfokú 
önfegyelemre 
épül. 

Megfelel . Gyenge, ingadozó. 

Súlyosan 
kifogásolható, 
másokat er sen 
zavaró. 

Házirend 
betartása: Betartja. Néha megszegi. Részben tartja be. Sokat vét ellene. 

Felel sségérzete: Fejlett, tettekben 

megnyilvánuló. 

Megfelel , nem 
kezdeményez, de 
elfogadja a 

kezdeményezést. 

Ingadozó. Felel tlen, 
megbízhatatlan. 
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4.7.2. A szorgalom értékelésének szempontjai 

Szorgalom Példás Jó Változó Rossz 

Tanulmányi 
munkájának 
szintje képességei-
hez viszonyítva: 

Igényes a tudás 
megszerzésére. 

Folyamatos, 

törekv . 

Ingadozó, gyakran 
dolgozik képességi 
szintje alatt. 

Képességeit l 
teljesítménye 
elmarad. 

Munkavégzése: 
Kitartó, pontos, 
megbízható, 
önálló. 

Rendszeres, 

folyamatosan 

készül. 

Rendszertelen, 

pontatlan, 

segítségre szorul. 

Megbízhatatlan, 
nem végzi el 
feladatait. 

Kötelességtudata: 

Fejlett, 

rendszeresen 

készül az órákra. 

Ösztönzésre 
dolgozik. 

Feladatait csak 

többszöri 
felszólításra, 
rendszertelenül 
végzi el. 

Gyakran 

mulasztja el 

kötelességeit. 

Érdekl dés: 

Tanítási órán és 
azon kívül is vállal 
feladatokat, 

versenyeken, 

pályázatokon vesz 
részt. 

A követelmények-

nek eleget tesz, de 

érdekl dése 
megmarad az 

iskolai tananyag 

keretein belül. 

Hullámzó, 
esetleges, ritkán 
vállal feladatokat. 

Érdektelenség, 

teljes 

közömbösség 
jellemzi. 

Megjegyzés: A szorgalom min sítésekor figyelembe kell venni 
- a tanulók élethelyzetét, életkörülményeit, 
- a képességek szintjét; 
- egy vagy több tantárgyi bukás esetében a szorgalom min sítése hanyag. 

 

4.8. A tanulók elismerési lehet ségei 

Közösségi munkáért, versenyeken vagy rendezvényeken nyújtott színvonalas teljesítményért iskolánk 
tanulóit és közösségeit elismerésben (jutalmazásban) kell részesíteni. 

Szóbeli elismerések: 

a) Szaktanári dicséret a tanulócsoport el tt. 

b) Osztályf nöki dicséret a tanulócsoport el tt. 

c) Szóbeli dicséret az iskolai tanulóközösség el tt 

Írásbeli elismerések: 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következ  dicséretek adhatók: 
 szaktanári 
 napközis-nevel i 
 osztályf nöki 
 igazgatói 
 nevel testületi 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelked  munkát végzett tanulók a tanév 
végén: 
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 szaktárgyi teljesítményért 
 példamutató magatartásért 
 kiemelked  szorgalomért 
 példamutató magatartásért és kiemelked  szorgalmáért dicséretben  részesíthet k. A 

dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kit n  eredményt elért tanulók oklevelet és 
könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége el tt vehetnek át. 
(Érdemes Széchenyis tanuló, Kiváló Széchenyis tanuló, Kiváló tiszadobi tanuló) 

 

I. „ÉRDEMES” SZÉCHENYIS TANULÓ (1-8. évfolyamon) 
Szempontok: 

- tanulmányi eredmény (kit n , jeles) 

- Tanulmányi versenyek kiemelked  eredménye 

- Sportversenyek kiemelked  eredménye 

- m vészeti tanulmányi eredmény és verseny eredmény (kiemelked ) 

 

II. „KIVÁLÓ SZÉCHENYIS TANULÓ (8. évfolyamon) 
Szempontok: 

- az „ÉRDEMES” SZÉCHENYIS TANULÓ szempontjai a teljes 8. évfolyamon 

 

III. „KIVÁLÓ” TISZADOBI TANULÓ (8. évfolyamon) 
Szempontok: 

- A „KIVÁLÓ” SZÉCHENYIS TANULÓ szempontjai TISZADOB települési szinten 

 

d) Az iskolai versenyek els  helyezettjei jutalmat kapnak, melyet az iskola közössége el tt vehetnek 
át. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, megyei-, regionális-, országos vetélked kön, illetve el adásokon, 

bemutatókon eredményesen szerepl  tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelked  eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösségek csoportos dicséretet és jutalmat kaphatnak. Év végén oklevélben részesülnek azok a 

szül k, akik aktívan bekapcsolódnak az iskola szabadid s programjainak lebonyolításába. 

Az írásbeli elismeréseket szerepeltetni kell az osztálynaplóban és a tanuló tájékoztató füzetében 
(ellen rz  könyvében). A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szül  tudomására hozni. 

 

4.9. A tanuló elmarasztalása 

A büntetés nem lehet soha a tanuló megszégyenítése. Célja: a tanuló magatartásának helyes irányba 
való terelése pedagógiai eszközökkel. 

Szóbeli figyelmeztetés (1. fokozat) 

 Szaktanári figyelmeztetés — idejét és okát dokumentálni kell (pl. napló, ellen rz ) 
 Osztályf nöki figyelmeztetés — idejét és okát dokumentálni kell (pl. napló, ellen rz ) 



A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 72 

Írásbeli elmarasztalás (2. fokozat) 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend el írásait 
megszegi, magatartásával, órai viselkedésével rossz példát mutat, vagy bármely módon árt az iskola 
jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevel i figyelmeztetés 

 osztályf nöki figyelmeztetés 

 osztályf nöki intés 

 osztályf nöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

 fegyelmi tárgyalás 

A fegyelmi tárgyalás következménye a tanuló más intézménybe való áthelyezése. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelyt l indokolt esetben — a 

vétség súlyára való tekintettel — el lehet térni. Aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, az 
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentését, illet leg megvonását vonja maga után.  

Az írásbeli elmarasztalásokat és büntetéseket szerepeltetni kell az osztálynaplóban. A büntetést 
kiszabó pedagógus a szül t a tanuló tájékoztató füzetében értesíti, és  ellen rzi a szül i aláírást. A 
beírásnak tartalmaznia kell az elkövetett vétség leírását! 

A magasabb fokozatú büntetés kiszabását meg kell el znie a gyermek–szaktanár–osztályf nök–szül  
közös megbeszélésének. 

Igazgatói megrovás (vagy magasabb fokozatú büntetés) csak hivatalosan lebonyolított fegyelmi 
eljárás esetén szabható ki. A fegyelmi bizottság összeállítása indokolt (3–5 f ). A büntetést írásba kell 
foglalni, és azt a szül  tudomására kell hozni. 

 

4.10. Tanulmányok alatti vizsga szabályzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 
felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.  A kiskorú tanuló 
érdemjegyeir l a szül t folyamatosan tájékoztatni kell. 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az el írtnál rövidebb id  alatt tegyen eleget, 
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c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott id nél többet mulasztott, és a nevel testület 
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság el tt 
tesz vizsgát. 

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 
szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképz  iskolában 

– a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint 

– szervezett beszámoltató vizsga is. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 
kívánja. 

(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, miel tt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel 
nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 
bekövetkezése nem vezethet  vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhet  legközelebbi id pontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 
megteremthet k. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 
értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott id pontban, az augusztus 15-

ét l augusztus 31-éig terjed  id szakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, 
ha a gyakorlati képzés szervez je azt engedélyezte. 

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaid szakot kell 
kijelölni.  Javítóvizsga letételére az augusztus 15-ét l augusztus 31-éig terjed  id szakban, 
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megel z  három hónapon belül kell a 
vizsgaid szakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 
szervezhet. A vizsgák id pontjáról a vizsgázót a vizsgára történ  jelentkezéskor írásban tájékoztatni 
kell. 

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 
vizsgabizottság el tt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló 
jogviszonyban áll.  A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhet . 

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 
el tti vizsga esetén a kormányhivatal vezet je engedélyezheti,  hogy a vizsgázó az (1) bekezdés 
szerint el re meghatározott id ponttól eltér  id ben tegyen vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság el tt kell tenni. Amennyiben a 
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehet ség 
van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 
tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit,  így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának 
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elnökét és tagjait az igazgató,  a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 

66. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszer  és 
jogszer  megtartásáért, ennek keretében 

a) meggy z dik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez el írt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 
szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 
iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 
kérdez  tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat 

az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja. 

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti el . Az igazgató 
felel a vizsga jogszer  el készítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 
igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga el készítésével és lebonyolításával összefügg  ügyben, amelyet a 
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az el írt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésr l, 

c) ellen rzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében,  hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 
meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

(4) A vizsga reggel nyolc óra el tt nem kezdhet  el,  és legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú 
m vészeti iskolában,  m vészeti szakközépiskolában húsz óráig – tarthat. 

67. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követ en a 
vizsgáztató pedagógus által értékelhet en, – így különösen rajz,  m szaki rajz, festmény, 
számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 
megállapítja a jelenlév k személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti 
az írásbeli tételeket.  A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervez  intézmény bélyegz jével ellátott lapon, 
feladatlapokon,  tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap)  lehet dolgozni. A rajzokat 
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap el írhatja számológép, 
számítógép használatát,  amelyet a vizsgaszervez  intézménynek kell biztosítania. 

(5) Az íróeszközökr l a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökr l az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése el tt mindegyik átvett 
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 
csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális id  
tantárgyanként hatvan perc. 
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(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett id vel a 
vizsgázó számára rendelkezésre álló id t meg kell növelni. 

(4) A sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
szakért i bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére,  az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló id t legfeljebb harminc perccel 
meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
számára lehet vé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 
kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a 
vizsgáztató tanár felolvassa. 

69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 
megtartani.  A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz,  legfeljebb harminc perc pihen id t 
kell biztosítani.  A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihen id  beiktatásával – harmadik vizsgaként 
is megszervezhet . 

(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját,  ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt,  továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 
visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a 
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának,  aki az írásbeli 
vizsga befejezését követ en haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos 
bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyz könyvbe foglalja,  amelynek 
tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását,  továbbá 
minden olyan tényt, adatot, információt,  amely lehet vé teszi a szabálytalanság elkövetésének 
kivizsgálását. A jegyz könyvet a vizsgáztató pedagógus,  az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá.  
A vizsgázó különvéleményét a jegyz könyvre rávezetheti. 

(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyz könyveket és a feladatlapokat 
– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási id  lejártával átveszi a 
vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyz könyveket aláírásával – az id pont feltüntetésével – lezárja és a 
vizsgairatokhoz mellékeli. 

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethet  szín  tintával megjelöli, röviden értékeli a 
vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

feladatlapra,  és értesíti az iskola igazgatóját. 

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik 
– a vizsgabizottság munkájában részt nem vev  – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 
cselekmény súlyosságának mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
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c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek 
nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 
foglalni. 

70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhet  szóbeli vizsga. A 
vizsgateremben egyidej leg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 
id pontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtend  feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak 
szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökr l a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési id t kell biztosítani a 
szóbeli feleletet megel z en. A felkészülési id  alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 
szabad el adásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 
id tartama tizenöt percnél nem lehet több. 

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 
tételben szerepl  kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 
segítséget kaphat. 

(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 
meggy z dtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 
feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát 
vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, 
vagy a rendelkezésre álló id  eltelt. 

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a 
szóbeli min sítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg 
kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

71. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következ  tantárgyból történ  tételhúzás el tt 
legalább tizenöt perc pihen id t kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést a vizsgajegyz könyvre. 

(3) A sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
szakért i bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási,  magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
számára harminc perc gondolkodási id t legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

c) a sajátos nevelési igény , a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekb l áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelel  tételeket kell kifejtenie. 
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A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló id t tételenként kell számítani. A vizsgázó 
kérésére a második tétel kifejtése el tt legfeljebb tíz perc pihen id t kell adni, amely alatt a vizsgázó 
a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 
szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért 
eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyz könyvében fel kell tüntetni. 

(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

72. § (1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 
meghatározott követelményei eltér  rendelkezést nem állapítanak meg. 

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkés bb a vizsgát megel z  két hónappal – az iskola 

igazgatója hagyja jóvá. 

(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggy z dött a 
vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétér l. 

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése el tt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgarész rendjér l és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész 
helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, t zvédelmi, egészségvédelmi el írásokról. 

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 
meghatározott id  áll a rendelkezésére. Ebbe az id be a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem 
számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló id  feladatok szerinti 
megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.  Nem számítható 
be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló id be a vizsgázónak fel nem róható okból 
kies  id . 

(6) A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell 
értékelni.  Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak 
megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az 
értékelést a gyakorlati oktatást végz  szaktanár írja alá. 

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén 
készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 
osztályzatok alapján kell meghatározni. 

73. § (1) A független vizsgabizottság el tt letehet  tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 
szervezi.  A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az 
érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott – 

országos szakképzési névjegyzéken szerepl  szakért jét kéri fel a vizsgabizottság tagjának 

(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szül je – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megel z  
harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követ  
öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság el tt 
kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát 
tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik 
az els  félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szül je – a bizonyítvány átvételét követ  tizenöt napon belül 
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 
vizsgabizottság el tt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak. 

(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 
vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
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74. § (1) A tanuló félévi osztályzatáról a szül t az értesít ben (az ellen rz ben) kiállított félévi 
értesít ben kell tájékoztatni. 

(2) Ha a tantárgy oktatása félévkor fejez dik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban 
is fel kell tüntetni. 

(3) Ha a sajátos nevelési igény  tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai 
programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb id t határoz meg, 
a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási id  felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási id  végén 
kell megállapítani. 

(4) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több 
iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 
évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 
követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel 
kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követ en az adott évben kiállításra kerül  év végi bizonyítványba 
be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú m vészeti 
iskola magasabb évfolyamára vették fel. 

(5) Ha a tanuló független vizsgabizottság el tt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 
vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történ  bejegyzés céljából három napon 
belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb 
évfolyamra lépésér l – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a 
vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban 
áll. 

(6) Ha a tanuló valamely tantárgyból el rehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 
tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén e 
tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell eljárni. 

75. § (1) Ha a tanuló – a szül  kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván 
eleget tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre 
irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a 
gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló 
milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzet  tanuló esetén az iskola 
igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti 
szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. 

(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szül  kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, 
felkészítésér l a szül  gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és 
szorgalmát nem kell min síteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szül t a 
magántanuló kötelességeir l és jogairól. A magántanuló az igazgató el zetes engedélyével vehet részt 
a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehet  a napközibe és a 
tanulószobai foglalkozásra. 

(3) Ha a sajátos nevelési igény  tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  
tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakért i bizottsági feladatot ellátó intézmény szakért i 
véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai nevelésér l és oktatásáról, 
felkészítésér l, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 
pedagógusokról a szakért i véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd  tanuló esetén a 
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igény  tanuló esetén a f városi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat 
keretében kell gondoskodni. 



A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 79 

(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítésér l, érdemjegyeinek és osztályzatának 
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 
gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 

76. § Az alapfokú m vészeti iskolában a m vészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjér l 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott id pontban kell megszervezni. A m vészeti alapvizsgát és 
záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság el tt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi 
tanterve alapján kell kidolgozni. A m vészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató 
intézmény feladata. A m vészeti alapvizsgát és záróvizsgát több alapfokú m vészeti iskola közösen is 
megszervezheti. 

77. § (1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra el írt tanulmányi követelményeket, 
tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 
folytatásától. 

(2) Ha a tanuló a következ  tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, 
mert az el írt vizsga letételére a nevel testülett l halasztást kapott, az engedélyezett határid  lejártáig 
tanulmányait fels bb évfolyamon folytathatja. 

(3) Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem 
végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram 
keretében folytathassa. 

(4) Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, 
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra lépésr l, továbbá az 
érettségi vizsgára bocsátásról a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek, félévi 
és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 

78. § A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

 

4.11. Az írásbeli beszámoltatás szabályai 

Formái: 
 

1. Felmérések 

 év eleji felmérés (ismétlés el tt) 
 félévi (8. osztályban) 
 év végi (május második fele) matematika, magyar, nyelv 

 

2. Témazárók (évente legfeljebb 4) 
 

3. Központi mérések 

Tanévenként kompetencia mérések a tanév rendjében meghatározott id pontban. 
 

4.  Tantárgyak éve mérése 

Az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan más-más 
tantárgyból. 
 

Rendje: 

 

Írásbeli beszámoltatás kizárólag az 1-5. órákban történhet. Két írásbeli beszámoltatás között 
minimum 1 tanítási óra legyen. 
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Korlátai: 
Az írásbeli beszámoltatás fent említett formái közül egy napon legfeljebb 2 írásbeli beszámoló 
írható. 
Az írásbeli beszámoltatás idejét a tanár 1 héttel korábban közölje a tanulókkal. 
Koordinálás céljából a tanulók jelezzék a tanárnak, ha a szabályzattól eltér en tervezi a 
beszámoltatást. 
Az írásbeli beszámoltatás egyedi formája a röpdolgozat, (amely 1 vagy néhány tanórán tanultakra 
korlátozódik) szóbeli felelettel egyenérték . 
Ha a tanuló az írásbeli beszámoló bármely formájánál hiányzik az iskolából, pótlásra ne 

kötelezzük. Ha viszont a tanuló szeretné megírni, adjunk rá lehet séget. 
A témazáró dolgozatokat 1 évig meg kell rizni. 

 A témazáró dolgozatok szerepe, súlya a félévi, év végi osztályzatok megállapításánál 
hangsúlyos, de nem dönt . Az osztályzat és a dolgozatra kapott érdemjegy között 1 
jegynél ne legyen nagyobb különbség. 

 Az év eleji felméréseket tájékoztató jelleggel íratjuk, értékeljük, de az osztályzatba nem 
számítjuk be. Az év végi osztályzat megállapításakor a tanévben írt valamennyi témazáró 
és év végi felmérés érdemjegye figyelembe veend . 

 Az írásbeli beszámolókra kapott érdemjegyeket a szóbeli feleletekre kapott jegyekt l 
különböztessük meg: 

o témazárót pirossal, 
o felméréseket zölddel 
o az egyéb érdemjegyeket kékkel írjuk a naplóba, (ellen rz be). 

A tantestület által elfogadott szabályok minden évfolyamra és minden tantárgyra érvényesek. 
 

A házi feladat kijelölésének elvei: 
1. Szóbeli házi feladat 

- hétf re 

- szünet utáni els  napra egyaránt adható, hasonló mennyiségben mint 
hétköznapokon. 

2. Írásbeli házi feladat 

- hétf re 

- szünet utáni els  napra csak szorgalmi feladat adható. 
A szorgalmi feladatok megoldása nem kötelez . 
 

4.12. A tanulók fizikai állapotának és képességének felmérése testnevelés órákon 2-8. 

évfolyamon  

Fizikai állapot felmérése: 
 

Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési id szakban és mérési módszer 
alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamra kiterjed en, a nappali oktatás munkarendje 
szerint felkészül  tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhet  
legfeljebb két hónapig terjed  id szakra is.  A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 
vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 20/2012 EMMI rendelet 81.§ (1) 
alapján 

Minden évben kétszer ( sz, tavasz) mérjük a tanulók fizikai állapotát. 

– Cooper-teszt (12 perces futás) 

– Helyb l távolugrás 
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– Felülés (hasizom) 

– Törzsemelés (hátizom) 

– Karhajlítás (karizom) 

 

Értékelés: 

A teljesítményeket pontérték táblázat segítségével számoljuk és értékeljük 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség min sítése 

IGEN GYENGE  

0–20,5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan 
elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy 
rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, 
tartósságának növeléséhez, közérzetének — átmeneti — javításához igen 
gyakran különféle élénkít  szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van 
szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 
fert zések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly 
feladat elé állítják. 

GYENGE  

21–40,5 pont 

Az egésznapi tevékenységét l még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja 

kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, 
levertnek, kimerültnek, rosszkedv nek érzi magát. 

KIFOGÁSOLHATÓ  
41–60,5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységét l ugyan már ritkán fárad el, de a 
váratlan többletmunka még er sen igénybe veszi. 

KÖZEPES  
61–80,5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegend  ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil 
maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. 
Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban, törekedjen arra, hogy a 
kés bbi élete folyamán is egészsége meg rzése érdekében, legalább ezt a 
szintet megtartsa. 

JÓ  
81–100,5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban 
alacsonyabb szint  szakosztályban, ill. amat r szinten rendszeresen edzenek, 

versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne 
lenni, legjobb, ha minél el bb hozzákezd az alapvet  kondicionális 
képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. 

KIVÁLÓ  
101–120,5 pont 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is 
olyan jól terhelhet  fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is 
lehet. 

EXTRA  

121–140 pont 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró 
képessége terültén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhet . Az 
eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált 
szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, magas szint  sportági 
specifikus edzés elvégezésére, hogy — nagyobb formaingadozás nélkül — 

nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el. 

 

A Hungarofit fittség vizsgáló módszert az egészség sajátos aspektusaival összefüggésben, az egészség 
szempontú fittség dimenzióinak mérésére fejlesztettük ki. Ezek a dimenziók (a teljesítmény-élettani 
paramétereket mérik) ezért egybeesnek a teljesítmény szempontú fittség dimenzióival. A min sít  
kategóriák egyénre szóló értelmezésénél ismernünk kell a megkívántság vagy a szükségesség 
mértékét. 
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Képességmérés 5–8. évfolyamon: 

Szintén sszel és tavasszal végezzük az atlétikai többpróbára épül  felméréseket:  

– 60, 100 m futás 

– kislabdahajítás 

– távolugrás 

– súlylökés 

600, 800 m futás 

Torna és labdajáték sportágakban a technikai végrehajtást mérjük fel. 

 

Értékelés: 

A tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a fizikai teljesítményt, az egyes gyakorlatok technikai 
végrehajtását, az önmagához képest történ  fejl dést, az aktivitást, akarater t és fegyelmezettséget. 

 

Felmérés, mérés 

A kiváló és jó fizikai képesség  tanulók a diákolimpiai versenyeken is jó teljesítményre képesek. 
F leg az atlétikai versenyszámokban van lehet ségük bizonyítani adottságaikat és felkészültségüket. 
Ezek a tanulók kiemelked  eredményeket érnek el kitartó futásban (mezei futás, 800 m, 1500 m), az 
ugróerejüket bizonyító távolugrásban és magasugrásban, a karerejüket bizonyító kislabda-hajításban 
és súlylökésben. Jó teljesítményre képesek labdajátékban és tornában is. Külön foglalkoztatásukra, 
tehetségük fejlesztésére testnevelés órai külön feladatokkal, tömegsport és szakköri órán, illetve az 
iskolák közötti versenyeken van lehet ség. 

A közepes és elfogadható fizikai teljesítményt elért tanulók között is vannak olyan gyerekek, akik 
egy-egy területen jó eredményre képesek, akár sportversenyeken is részt vehetnek, viszont néhány 
területen er sen elmaradnak az átlagtól. 

Ezeknél a tanulóknál is cél a jó képességek további fejlesztése, illetve a gyenge teljesítmények 
estében a fejlesztés, felzárkóztatás egyéni és csoportos foglalkoztatással. 

A gyenge és igen gyenge fizikai képesség  tanulók általában a túlsúlyos, fejl désben elmaradott, 
illetve a gyenge akarati tényer kkel rendelkez  gyerekek közül kerülnek ki. A fizikai felmérés során 
az összes pontszám kb. felét lehet megszerezni a Cooper-teszt (12’-es futás) alkalmával. Ezeknél a 
gyerekeknél ezen a felmérési területen van a legnagyobb probléma. Fejlesztésük, er sítésük a 
munkába való hatékonyabb bevonással, ösztönzéssel, motiválással lehetséges. A testnevelés órai 
munkán kívül a tömegsport foglalkozásokon is lehet séget kapnak a több mozgásra, futásra, a kondi 
teremben történ  er sítésre. 

Az összes osztály tanulójának alapos iskolaorvosi vizsgálata (keringési, deformitás) minden 
tanév szeptember hónapjában szükséges lenne, az órai terhelés és a versenyeztetés során 
esetlegesen el forduló szervezeti egészségkárosító hatás vagy más véletlenszer en el forduló 
baleset kockázatának csökkentése érdekében. 
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5. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜL KKEL, TANULÓKKAL, 
AZ ISKOLÁNK PARTNEREIVEL 

 

A szül , pedagógus, tanuló együttm ködésének formáit a közös pedagógiai feladatokra építettük. 

Felmértük, és szem el tt tartjuk, hogy az iskolánk nevelési programjában szerepl  célkit zések 
elérését hogyan segíthetik a szül k, illetve az iskola milyen módon és formában nyújthat segítséget a 
szül knek a gyerekek helyes nevelésében. 

A közoktatási törvény módosításának egyik fontos eleme a pedagógust és a nevel -oktató munkát 
segít  alkalmazottakat érint  titoktartási kötelezettség jogszabályának megjelenése. Iskolánk minden 
dolgozója ismeri és betartja a jogszabályban foglaltakat. 

5.1.  A szül k–pedagógusok együttm ködésének formái 

A gyermekek nevelésének f  színterei: a család és az iskola. Az egészséges, kiegyensúlyozott testi és 
lelki fejl désük érdekében fontos, hogy összhangot, egységet teremtsünk e két színtér között. 

Alapvet  értéknek tartjuk a szül kkel való harmonikus, jó kapcsolat meglétét, ápolását. A tanár-szül  
kapcsolat a kölcsönös bizalmon, szinteségen, megbecsülésen, megértésen alapul. 

Pedagógiai programunkat csak a szül kkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében 
több formában tartjuk a kapcsolatot: 

 

5.1.1. Osztályszinten történ  kapcsolattartások: 

Családlátogatás 

Az osztályf nökök új osztályukban családlátogatást végeznek, hogy megismerjék a családok 
körülményeit, életmódját, a családban uralkodó nevelési légkört. 

A hátrányos helyzet  vagy veszélyeztetett tanulók családjait az ifjúságvédelmi felel ssel közösen 
látogatják, hogy hatékonyabb segítséget nyújthassanak a családoknak a problémák megoldásában. 

Szül i értekezlet 

Az osztályok szül i közösségének évente 3-4 alkalommal tart az osztályf nök szül i értekezletet. 

A tanév els  szül i értekezletén a szül k megválasztják az osztály szül i munkaközösségének 
vezet jét és négy tagját, akik az iskola SZMK választmányával tartanak kapcsolatot, és tájékoztatják 
a szül ket a feladatokról. 

Az els  szül i értekezleten kerül sor a házirend, a tantárgyi követelmények, az értékelés rendjének 
ismertetésére.  

A további szül i értekezleteken az aktuális teend kr l, a gyermek osztályának tanulmányi 
munkájáról, neveltségi szintjér l, az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 
eredményeir l, problémáiról kaphatnak tájékoztatást a szül k. 
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Fogadóóra 

Az iskola pedagógusai hetente egy alkalommal fogadóórát tartanak, ahol a szül k a nevel kkel 
személyesen, négyszemközt beszélhetik meg az aktuális problémákat, teend ket a gyermek 
tanulmányi el menetelével, nevelésével kapcsolatban. 

Évente két alkalommal a pedagógusok azonos id pontban tartanak fogadóórát. Ennek célja, hogy az 
érdekl d  szül  az adott órában több nevel vel is tudjon konzultálni gyermekével kapcsolatban. 

Írásbeli kapcsolattartás 

Az osztályf nökök, nevel k üzen  füzetben, tájékoztató füzetben is jelezhetik a szül k felé 
észrevételeiket, kéréseiket a gyermekkel illetve az iskolai élettel kapcsolatban. Ugyanakkor ezek a 

füzetek a szül k rendelkezésére is állnak, k is megkereshetik üzeneteikkel a nevel ket.   

Telefonos kapcsolattartás 

A modern technika elterjedésével újabb lehet ség adódott az iskola és a család közötti 
kapcsolattartásra. Telefonon sürg s esetekben keresik meg pedagógusaink a szül ket. 

Közös programok 

Az osztályközösség több olyan programot is szervez, amelyre meghívja a szül ket is.  

(Ilyenek például: Télapó ünnepség, anyák napja, osztálykirándulás…) Ezek kapcsolataink er sítését 
szolgálják oldottabb hangulatban. 

 

5.1.2. Iskolaszinten történ  kapcsolattartás 

Iskolai SZMK 

Az osztályok választmányai évente legalább kétszer találkoznak értekezleten, ahol az iskolai SZMK 
vezet ségével meghatározzák a szül k feladatait, megszervezik a rendezvényeket. Iskolánkban 
hagyományosan évente jótékonysági bált rendeznek a szül k, melynek bevételét az iskola 
korszer sítésére fordítják. 

Az iskolai SZMK elnöke, elnöksége a szül i értekezleteken kívül is rendszeresen kapcsolatot tart az 
iskola vezetésével. 

Az iskolai SZMK elnöke részt vesz az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, napi kapcsolatot tart az 
iskola és a szül k között. 

5.2. A tanuló-pedagógus együttm ködésének formái 

Ahhoz, hogy a gyerekekb l sokoldalúan fejlett személyiséget képezzünk, elengedhetetlen, hogy a 
nevelés–oktatás folyamatának aktív részeseivé váljanak. 

A tanuló–pedagógus kapcsolat — a szül –pedagógus kapcsolatához hasonlóan — a kölcsönös 
megbecsülésen, tiszteleten, szinteségen és megértésen alapszik. 

A helyi pedagógiai programban megfogalmazott célkit zéseinket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha 
személyes példamutatásunkkal, felkészültségünkkel, tudásunkkal kiérdemeljük tiszteletüket. 
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Emellett a pedagógusok is partnerként kell, hogy kezeljék a tanulókat. Elfogadjuk másságukat, 
tiszteletben tartjuk személyiségüket. Nyitottak vagyunk személyes problémáikra, tapintatosan 
kezeljük, és bármikor segítünk azokat megoldani. Szívesen fogadjuk újító ötleteiket, javaslataikat. 

 

5.2.1. Osztályszinten, tanítási id ben történ  kapcsolattartás 

Osztályf nöki óra 

Ennek az órának a keretében nyílik lehet ség az osztályközösség problémáinak, feladatainak 
megbeszélésére. 

Az osztályf nök az a személy, akihez a gyerekek bármikor, és bármilyen jelleg  kéréseikkel, 
gondjaikkal fordulhatnak, de minden pedagógus szakít id t a felmerül  gondok megoldására, a 
nevelésre a tanítási órákon is. 

Osztályrendezvények, osztálykirándulás 

A közös kirándulások, klubdélutánok kötetlenebb hangulatot biztosítanak a diákok számára. 
Tapasztalatunk, hogy ezeken a rendezvényeken a tanulók jobban megnyílnak a nevel k és társaik 
el tt. Itt lehet igazán elmélyíteni a tanár–diák kapcsolatokat. 

Óraközi szünetek 

Iskolánkban a diákokkal közösen a nevel k is ügyeletet adnak az óraközi szünetekben.  

 

5.2.2. Tanítási id n túl, iskolaszinten történ  kapcsolattartás 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A tanítási id n túl szervezett programok szorosan kapcsolódnak a tanórákon folyó nevel -oktató 
munkához. A különböz , differenciált képességfejleszt  foglalkozások keretében kisebb létszámú 
gyermekcsoporttal foglalkozhatnak a nevel k, így több id , figyelem jut egy-egy tanulóra. 

Az év folyamán háziversenyeken mérhetik össze tudásukat (mesemondó, szavaló, matematika, 
helyesíró, szépíró, angol, stb.). 

A jeles napokhoz kapcsolódó vetélked k (Föld napja, madarak és fák napja, Széchenyi-nap stb.) a 

csapatszellemet er sítik. 

Szabadid s programok 

A tanítási id n túli programok másik csoportja a szabadid s programok. 

Ezeknek a nevelési programunkban megfogalmazott célok elérésében van nagy szerepük. Lehet ség 
nyílik a közösségi élet gyakorlására, a kulturált szórakozásra, a természeti és épített környezet 
felfedezésére, megismerésére. 

Iskolánk hagyományosan megrendezésre kerül  szabadid s programjai: 

 Színház- és mozilátogatások. 

 Vendégm vészek meghívása az iskolába, bábszínházi el adás szervezése. 
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 Minden évben ellátogat az alsósokhoz a Mikulás.  

 Hagyományos programunk a Mikulás-ünnepség és a farsang. 

 A természetvéd  és szabadid s táborok a nyári szünetben. Ezek keretében lehet ség nyílik 
hazánk tájainak felfedezésére, és különböz  kézm ves foglalkozások, tevékenységek 
megismerésére. 

 M vészeti iskola — néptánc és társastánc, képz m vészeti, zenem vészeti, színjátszás 
tagozatai 

 

5.3. Kapcsolat a nevelésben együttm köd  intézményekkel 

Az óvoda–iskola kapcsolata 

Az iskolaérettség megalapozásáért szorosan együtt kell m ködnünk az óvodával.  A leend  els s 
tanítók évente több alkalommal ellátogatnak a nagycsoportba, ismerkednek a gyerekekkel, 
figyelemmel kísérik munkájukat. Ugyanakkor tavasszal a nagycsoportosok is ellátogatnak az 
iskolába, ismerkednek az új környezettel. 

A leend  els s gyermekek szüleinek tájékoztatást tartunk az iskola elvárásairól, rendjér l. A 
beiratkozott els söket levélben keresi meg az iskola vezetése,  amelyben  az els  osztályban 
használatos felszerelések listája, a házirend, és egyéb hasznos információk találhatóak. 

A tanévnyitó ünnepségre hagyományosan az óvón k is elkísérik a gyerekeket, és átadják a leend  
tanítónak a csoportot. 

Középiskolákkal való kapcsolattartás 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink informáltak legyenek a továbbtanulás el tt, ezért a pályaválasztási 
felel s és a nyolcadikos osztályf nökök figyelemmel kísérik a középiskolák által szervezett nyílt 
pályaválasztási napokat, amelyeken tanulóink igény szerint részt vehetnek. Figyelemmel kísérjük az 
iskolából továbbtanulók teljesítményeit, igényeljük a befogadó iskolák tanulóinkról alkotott 
véleményét, visszajelzését. 

A környez  települések általános iskoláival való kapcsolatunk 

Szükséges, hogy a környez  iskolákkal napi kapcsolatban legyünk. Jó partneri viszonyban vagyunk a 
tiszavasvári, a tiszadadai, a tiszalöki és a tiszagyulaházi általános iskolákkal is. 

Részt veszünk egymás versenyein, vetélked in. 

Közös továbbképzéseken, tapasztalatcseréken segítjük egymás munkáját. Szívesen vesszük a nevelési 
tanácsadó és a pedagógiai intézet képességvizsgáló munkáját. 
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5.4. Az iskola küls , bels  partnerei 

5.4.1. Bels  partnereink 

Diákönkormányzat 

Az iskola tanulóinak érdekvédelmi szervezete a diákönkormányzat, amely megtanítja a tanulókat 
jogaik gyakorlására, képviseletére. Az osztályok által választott képvisel k alkotják az osztályszint  
önkormányzatot, amely a tanulói önkormányzat alsó szintje. k a kétirányú információáramlás 
bázisai, tartják a kapcsolatot az osztályf nök és a tanulók, valamint az iskolai diákönkormányzat 
között.  

Az információközlés fontos eszköze a Sulirádió. 

A DÖK részt vesz az iskola szabadid s tevékenységeinek szervezésében, lebonyolításában. 
Megszervezi az ügyeletesi rendet. Felel sei segítségével az iskola környezeti és egészséges életmódra 
nevelésében is szerepet vállal. Minden tanévben megszervezzük és megtartjuk a diákközgy lést, 
amelyen az osztályok diák küldöttei vesznek részt. 
 

SZMK 

Napi kapcsolatban állnak az iskolával. Tevékenységeiket  az  5.1. alatt már bemutattuk. 

 

5.4.2. Küls  kapcsolataink, partnereink 

Önkormányzat 

2013. január elsejét l az állam lett az iskolánk fenntartója és m ködet je. További korrekt, elvi 

kapcsolatra törekszünk az Önkormányzattal, és együttm ködésünkben a kölcsönös bizalmat 

helyezzük el térbe. Igyekszünk a felmerült problémák indulatmentes, konszenzusra törekv  
megoldására. 

A Képvisel testület tagjait, az Önkormányzat vezet it  minden rendezvényünkre meghívjuk, örülünk 
jelenlétüknek. 

A községi rendezvényeken tanulóink és nevel ink is részt vesznek, segítenek azok szervezésében, 
lebonyolításában. 

Községi könyvtár, Teleház 

A községi könyvtár a gyermekek olvasóvá nevelésében van segítségünkre. A Teleházban folyik az 
iskolai számítástechnikai, informatikai oktatás. A Teleház vezet je készséggel áll a diákok, 
pedagógusok rendelkezésére a tanórákon kívül. 

Családsegít  és Gyermekjóléti szakszolgálat 

A szakszolgálattal a gyermek- és ifjúságvédelmi felel sön keresztül tartjuk a kapcsolatot. 
Segítségünkre vannak a gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásában.  

Közrem ködésükkel jutnak el tanulóink a képességvizsgálóba, nevelési tanácsadóba. 
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Alapítványok 

Iskolánkban egy alapítvány tevékenykedik, munkájáról a 3.7 fejezetben szóltunk.  

Roma nemzetiségi önkormányzat 

Jó a kapcsolatunk velük. A gyerekeket, családokat érint  problémákkal kölcsönösen keressük 
egymást. Támogatják rendezvényeinket (pl. farsang, jótékonysági bál, gyermeknap). 

Nyáron nevel inkkel közösen életmódtábort szerveznek a hátrányos helyzet , f ként roma tanulók 
számára. 

Nyugdíjas klubok 

Jelenleg két klub is m ködik községünkben. Iskolánk mindkett vel a jó kapcsolat meg rzésére, 
er sítésére törekszik. Meghívjuk ket rendezvényeinkre, számítunk tapasztalataikra, segítségükre. 

Orvos, véd n i szolgálat 

Tanulóink és dolgozóink évente orvosi egészségügyi vizsgálaton vesznek részt. Évente két 
alkalommal a gyerekek fogászati sz r vizsgálatára is sor kerül. 

A véd n kkel szoros kapcsolatot tartunk. Gyakran végeznek tisztasági vizsgálatot a tanulók körében. 
A fels  tagozatosoknak felvilágosító órákat tartanak. 

Rend rség 

A tiszavasvári rend rkapitányság segíti munkánkat a  DADA programmal a káros szenvedélyek 
kialakulásának megel zésében.   

A rend rség közlekedésbiztonsági bemutatókat, versenyeket szervez a gyerekek részére. 

Helyi civilszervezetek 

Segítik az iskola programjainak színesebbé, sokoldalúbbá tételét. Kezdeményezéseikkel újszer  
lehet ségeket kínálnak az iskola tanulóinak. 

Horgászegyesület — horgászvizsga lehet sége, nyári horgásztábor. 

 

3.Testvériskolai és partneriskolai kapcsolat 

Testvériskolai szerz dést kötöttünk 2011. április 20-án Tiszadobon a Polgármesteri Hivatalban a 
Sárközújlaki Általános Iskolával (mai nevén Pet fi Sándor Általános Iskola) 
A szerz désben rögzítettük: 
„CSÁKI FERENC, a Sárközújlaki Általános Iskola (Sárközújlak, Ouşului u. 5, Szatmár megye, 
Románia) iskolaigazgatója és VITÁNYI GYÖRGY, a Széchenyi István Általános és Alapfokú 
M vészeti Iskola (Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.) iskolaigazgatója e szerz désben deklaráljuk a 
két iskola közötti testvériséget. 
Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk a két iskola tanítói és tanárai 
közötti tapasztalatok cseréjét, a közös történelmi és irodalmi értékek feltérképezését, 
megismerését és gazdagítását, közös tanulmányi-, szabadid s-, kulturális-, és sportrendezvények 
szervezését és lebonyolítását, a két intézmény jó hírnevének öregbítését, a két település 
lakosainak –gyermekeiken keresztül- egymáshoz közelebb hozását, a két ország kölcsönös 
megismerését, mindezt az Európai Unió szellemiségében.” 
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5.5. Nevel testülettel történ  kapcsolattartás  

5.5.1. A kapcsolattartás színterei 

Iskolavezetés 

A nevel testület az iskola vezet ivel az iskola vezet ségi tagjain  keresztül tart napi kapcsolatot. A 
kib vített vezet ség tagjai a munkaközösség-vezet k, a szakszervezet vezet je, a közalkalmazotti 
tanács vezet je, a diákönkormányzat és a gyermekszervezet vezet je. 

A vezet ség minden hónapban összeül értékelni az elmúlt id szak eseményeit, megbeszélni a soron 
következ  aktuális teend ket, feladatokat. 

A vezet ség tagjai tájékoztatják a nevel testületet a megbeszélésen elhangzott feladatokról. 

Munkaközösségek 

Iskolánkban a nevelés, oktatás hatékonyságának érdekében munkaközösségekben segítik a 
pedagógusok egymás munkáját:  

 alsós munkaközösség 

 fels s munkaközösség 

 m vészeti munkaközösség 

A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszéléseket a neveléssel, 
oktatással kapcsolatos témákban, de az aktuális teend k függvényében ezeknek a száma több is lehet. 

 

5.5.2. A kapcsolattartás formái 

Nevelési értekezletek  

Évente két alkalommal tartunk nevelési értekezletet, amelyeknek témáit a tantestület a tanévnyitó 
értekezleten közösen határozza meg.  

Munkaértekezletek 

Az aktuális problémák, feladatok megbeszélésére a vezet ség rövid munkaértekezleteket hív össze. 
Ezek száma mindig a tanév során felmerül  igényt l függ. 

Továbbképzések 

A környez  települések iskoláival közösen szervezett képzéseken veszünk részt, amelyek általában az 
oktatási törvény módosításairól, nevelési problémák megoldási lehet ségeir l, aktuális, oktatással 
kapcsolatos dolgokról szólnak. 
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Napi kapcsolat 

A nevel k napi kapcsolata elengedhetetlen. Ennek színhelye a nevel i szoba, ahol az óraközi 
szünetekben, tanítási órák után a pedagógusok megbeszélhetik a nap folyamán adódott neveléssel, 

oktatással kapcsolatos problémáikat. 

A vezet k mindenkor a nevel k rendelkezésére állnak, gondjaikkal (személyes és szakmai) bármikor 
fordulhatnak hozzájuk. 

Iskolánkban az oktatás még két helyszínen, két különálló épületben folyik, így az alsós nevel k 

kevesebbet találkoznak. 

Írásbeli kapcsolattartás 

Mindkét épület nevel i szobájában található hirdet tábla, amelyre az aktuális, napi teend k, 
emlékeztet k kerülnek.  

Az igazgató az értekezletek id pontjairól, a legfontosabb feladatokról,munkarend változásokról 
körözvényben értesíti a nevel ket,dolgozókat. 
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6. TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A tankönyvek és taneszközök kiválasztását a szakmai munkaközösségek végzik az iskola helyi 
tanterve alapján az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 NAT-kompatibilitás 

 életkori sajátosságok 

 tartalmi, formai elvárás: érdekesség, motiváló hatás, tartósság, praktikus méret 

 a szül k anyagi helyzete, terhelhet sége 

 a normatívából fedezhet  legyen minden arra rászoruló tanuló tankönyve 

 szaktanári igény 

A kötelez en el írt és ajánlott taneszközökr l a szül ket minden tanév utolsó szül i értekezletén 
tájékoztatjuk. 

A tankönyvellátás részletes szabályozása (A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
M vészeti Iskola tankönyvellátási szabályzata) az iskola Szervezeti és M ködési Szabályzatában 
megtalálható. 
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MELLÉKLET A NEVELÉSI PROGRAMHOZ 

 A HÁTRÁNYOS HELYZET  TANULÓK INTEGRÁCIÓS- ÉS 
KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÓ PEDAGÓGIAI RENDSZERE  
A TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 

Mottónk: „Engedd, hogy segítsek!” 

 

 

I. Az alkalmazás feltételei 

1. Integrációs stratégia kialakítása 

1.1. Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján 
 Iskolánk helyzetéb l adódóan, már évtizedek óta integráltan oktat és nevel roma/nem roma, 
hátrányos/nem hátrányos helyzet , illetve sajátos nevelési igény  gyerekeket, akik eltér  családi 
háttérrel, különböz  képességekkel kerülnek az oktatási rendszerbe. 
A szül k, a gyerekek, és a pedagógusok természetesen kezelik ezt a helyzetet. 
 A statisztikai adatok, és az el zetes helyzetelemzés alapján, el re láthatólag, a hátrányos 
helyzet  tanulók aránya iskolánkban most, illetve az elkövetkezend  években megfelel a 
jogszabályban el írt integrációs feltételeknek. 
 

1.2. Célrendszer 
 Célunk, hogy az eltér  családi háttérrel, különböz  képességekkel, fejlettséggel iskolába 
kerül  gyermekeket együtt fejlesztve, az alapozó szakaszban megkapják, a továbbhaladásukhoz 
szükséges alapismereteket. 
 Ehhez fontos, hogy már az általános iskola alapozó szakaszában kiemelt figyelmet fordítsunk 
a hátrányok kompenzálására, az iskolai sikeresség és a fels  tagozat zökken  mentesebbé tétele 
érdekében. 
 Fontosnak tartjuk, hogy n jön az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzet  
tanulók száma, és csökkenjen a lemorzsolódás az általános iskola fels  tagozatán, illetve a 
középiskolákban. 
 Ennek érdekében, minden tanulónál meg kell találnunk azokat a módszereket, eszközöket, 
tevékenységeket, amelyek révén az egyéni életében is sikereket érhet el. A szül i házzal, a családdal 
való kapcsolattartás nélkül ezek az eredmények nem jelentkeznek, ezért indítjuk be az óvodában már 
bevált „Napraforgó” szül  program folytatásaként a „Szül  Klub”-ot. 

 Célunk: A gyermek érdekében, a pedagógusok, az iskola iránti pozitív irányultság, partnerség 

kialakítása a szül kben. 
 

2. Az iskolába való bekerülés el készítése 

2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése: 
 Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a nagycsoportos gyermekek, már az iskolába kerülésük 
el tt megismerkedjenek az iskolával, és a leend  tanítójukkal. 
 Ennek érdekében, január-februárban, az óvoda közös szül i értekezletet tart, melyen a várható 
els s tanítók, és az iskolavezetés ad tájékoztatást a nagycsoportos gyerekek szülei részére. 
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 Az iskola tanulói a „Gergely-járás” alkalmával „toborozzák” a leend  iskolásokat, közös 
játék, dal kíséretében. 
 Az óvodások részt vesznek iskolalátogatáson, ahol megtekinthetik azt az osztályt, ahol szt l 
els  osztályosok lesznek, bemutatjuk nekik az iskolát, és 1-1 órára bekapcsolódnak az els sök órai 
munkájába. Kipróbálják az udvari játékokat, közösen dalos-játékokat játszanak az iskolásokkal.  
 A leend  els sök az iskola szabadid s programjaira is meghívást kapnak (Farsang, 
Gyermeknap), ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek az iskolával, az iskola tanulóival, 
tanáraival. 
 A tavasz folyamán a leend  els s tanítók részt vesznek az óvoda nagycsoportosainak 1-1 

délel tti foglalkozásán, az ismerkedés jegyében. 
 A volt nagycsoportos óvón k, a tanév folyamán, több alkalommal is meglátogatják a volt 
óvodásokat az iskolában. Ilyenkor képet kapnak a gyerekek haladásáról, és felelevenítik a közös 
emlékeket. 
 

2.2. Heterogén osztályok kialakítása: 
 Az óvoda-iskola átmenet segítése érdekében, az els  osztályban, egésznapos oktatási formát 
vezetünk be, ami egyenletesebb terhelést biztosít, így jobban megfelel az életkori sajátosságoknak, 
illetve szélesebb körben biztosítja az együtt, egymástól tanulás élményét. Mindezek mellett, a családi 
háttérb l adódó eltéréseket is kompenzálja. 
 Az óvodások osztályba sorolásának szempontjai: 
 - az el zetes felmérések, 
 - az óvón k véleményének figyelembevétele, 
 - az integrációs el írásoknak való megfelelés. 
A fenti szempontok figyelembevételével biztosított a heterogén osztályösszetétel. 
 

3. Együttm ködések - partneri kapcsolatok kiépítése 

3.1. A szül i házzal: 
 Az óvodai hagyományokra építve, az általuk m ködtetett, f ként hátrányos helyzet  gyerekek 
szüleinek szervezett „Napraforgó” program folytatásaként indítjuk a „Szül  Klub”-ot, mely nyitott 

minden szül  számára. 
 A „Szül  Klub” havi rendszerességgel tartja foglalkozásait, melyen az elméleti 
beszélgetésekhez gyakorlati ismeretszerzés, és az ismeretek praktikus alkalmazása is társul. Itt 
többször a gyerekek és családtagok közös foglalkozására építve, az együttlét mellett, az együttjátszás, 
az együttalkotás is maradandó élményt jelent a résztvev k számára. 
 

3.2. Gyermekjóléti- és családsegít  szolgálattal: 
 A családsegít  szolgálatnál dolgozókkal jó kapcsolatot épített ki és tart fent iskolánk. Jól 
ismerik azokat a hátrányos és veszélyeztetett helyzet  családokat, amelyekb l tanulóink egy része 
iskolánkba érkezik. A felmerült problémákat kölcsönösen jelezzük, és kezeljük, illetve igyekszünk a 
felmerült problémákra megoldást találni. 
 

3.3. Szakszolgálattal: 
 A Tiszavasváriban m köd  Pedagógiai Szakszolgálati Központtal rendszeres kapcsolatban 
állunk, melynek vezet je, ─ Peth  Aliz pszichológus ─ segít az egyedi problémás esetek kezelésében, 
megoldásában.  
 A Nyíregyházi Tanulási Képességet Vizsgáló 1. Szakért i és Rehabilitációs Bizottsággal 
szintén rendszeresen értekezünk a tanulási nehézséggel, zavarral küzd , illetve tanulmányaiban 
valamilyen oknál fogva lemaradt tanulók esetében. 
 A 2004/2005-ös tanévt l a sajátos nevelési igény / SNI / tanulók oktatását is felvállalta 
iskolánk.  
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3.4. Más közoktatási intézményekkel: 
 A beiskolázandó gyerekek érdekében igyekszünk minél szélesebb teret biztosítani azoknak a 
kezdeményezéseknek, közös programoknak, amiket a helyi „Napsugár” óvodával való kapcsolatunk 
eredményez. Az óvoda programját ismerve, igyekszünk az ott elsajátított ismeretekre, kialakított 
szokásokra építeni. 
 Kapcsolatban állunk a térség azon iskoláival, akik hozzánk hasonlóan hátrányos helyzet  
gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkoznak (Holló László Általános Iskola Tiszadada, Kossuth 
Lajos Általános Iskola Tiszalök, Pet fi Sándor Általános Iskola Tiszagyulaháza, Vasvári Pál 
Általános Iskola Tiszavasvári). Továbbképzések keretében, közös m helymunkában igyekszünk, a 
felmerült problémákra hatékony megoldásokat találni, egymás munkájába betekintést nyerni. 
 A Min ségirányítási Program keretében felmérjük a környez  középiskolák (Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekvárosa, Szakiskolája és Kollégiuma Tiszadob, Teleki 
Blanka Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszalök, Váci Mihály Gimnázium Tiszavasvári, 
Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tiszavasvári) igényeit, és ennek alapján 
párbeszédet kezdeményezünk a hátrányos helyzet , f ként roma tanulók eredményes 
továbbtanulásának érdekében. 
 

3.5. Kisebbségi Önkormányzattal: 
 A kisebbségi önkormányzat vezet jével, képvisel ikkel, a jogi feltételeken, és 
kötelezettségeken túl, mindennapi egyeztetés, információcsere zajlik. Programjainkat rendszeresen 
támogatják, és részt vesznek azokon (Farsang, Jótékonysági bál, Gyermeknap). Az általuk szervezett 
programokon mi is részt veszünk, (Játszóház, Majális, Ki mit tud?) szervezésében, lebonyolításában 
aktívan közrem ködünk.  
 

3.6. Nyugdíjasokkal: 
 A faluban él  nyugdíjasokkal is jó kapcsolatban vagyunk, hiszen falunk történetér l, 
hagyományainkról, az elmúlt id k szokásairól, a régi iskoláról, gyermekkoruk játékairól, apáink, 
nagyapáink életér l leghitelesebben k tudnak beszámolni. Ezen ismeretek átadására igyekszünk 
színteret biztosítani osztályf nöki órák, Gyermeknapi programok, Hagyomány rz  szakkör és az 
általuk írt könyvek, füzetek (Sz ke Sándor: V félykönyv, Kuki Lajos: Tiszadob története, Kiss 
Zoltán: Iskolánk története) ismertetése keretében. 
 

II. A tanítást- tanulást segít  eszközrendszer elemei 

1. Kompetenciafejleszt  programok és programelemek 

1.1. Kulcskompetenciákat fejleszt  programok, és programelemek, a következ  
területekr l. 

  Az önálló tanulást segít  fejlesztés 

 Az önálló tanulási képességet kialakító programok, az iskolai foglalkozások meghatározó 
elemei. Fontos szempont, hogy tanulóink fokozatosan jussanak el az önálló tanulás képességének 
kialakulásához. 
Várható eredmények: 

 A tanulás küls  és bels  feltételeinek biztosítása igényükké válik. 
 Egyre nagyobb önállósággal tájékozódnak, a tanulásokat segít  könyvek között. 
 Segítséggel, reális célokat t znek maguk elé, mozgósítják akaraterejüket a megvalósításhoz. 
 Nevel i segítséggel, adott ismereteket sajátítanak el. 
 A közös munka, az önálló tanulás során, eszközként használja a tankönyvet, s a vázlatot. 
 A megismert tanulási technikákat önálló ismeretszerzésre használja. 
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  Az alsó tagozat tanulói közül szinte minden tanuló napközis, ez lehet vé teszi, hogy a hét 
folyamán egy délután a kreativitás fejlesztésére különböz  kézm ves technikákkal ismerkedjenek 
meg. 

 Az így elkészült alkotásokból, alkalmi kiállításokat szervezünk. 
 

  Eszközjelleg  kompetenciák fejlesztése: 
Kommunikációs képességek fejlesztése: 
Ezen a területen három elem kiemelését tartjuk fontosnak.  
 Els ként, az anyanyelvi,- másodikként az idegen nyelvi képességcsoportok hasznossága nem 
kérd jelezhet  meg. Harmadik elemként a vitakultúra, ami a demokratikus egymás mellett élés 
alapvet  tényez je. 
 Programjaink alappilléreiül szolgálnak ezek az elemek. 
 Alsó tagozaton, az óvoda – iskola átmenet megkönnyítéseként, folytatjuk a „beszélget kör”-t. 

Minden héten, hétf n, az els  óra, szocializációval egybeépítve, „beszélget kör”-rel indul, ahol 

egymásra figyelve, meghallgatva megbeszéljük, mi történt a hétvégén, és mi lesz az el ttünk álló hét 
programja. 

 Kiemelt hangsúlyt fordítunk a „Vadrózsából tündérsípot csinálok” program segítségével, az 
anyanyelvi, és kommunikációs készségek fejlesztésére, felmen  rendszerben. 
 Fels  tagozatban, az osztályf nöki órák keretében sajátítják el azokat az ismereteket, 
szituációs játékokon keresztül, amelyek a társadalomban való eredményes kommunikációhoz 
szükségesek. (pl. Viselkedés közintézményekben, a mozgássérülteken való segítés, stb.) 
 Tantárgyi lehet ségek terén a matematikánál, a f  hangsúlyt a tanult ismeretek alkalmazására, 
magyar, illetve idegen nyelvnél, képesség-kibontakoztató foglalkozások keretében, a szövegértés 
pontosságának fejlesztésére, a verbális kifejez készség gyakorlati alkalmazására helyezzük. 
 

Szociális kompetenciák fejlesztése: 
Közösségfejlesztés, közösségépítés 

 Alsó tagozatban bevezetjük, „Csendes Éva: Életvezetési ismeretek” programját. Így már 
egészen kis korban fejl dik a gyerekek önismerete, önértékelése. 
 A hátránnyal induló, sokféle veszélyeztet  tényez nek kitett gyermekek esélyeit növeli, ha 
megtanulják a veszélyek elkerülésének, kivédésének módjait. Ilyen veszélyeztet  tényez nek számít: 

 agresszió a családban, 
 b nözés a családban, 
 dohányzás, 
 alkoholizmus, 

 gyermekbántalmazás. 
 Az illegális drogok veszélye szempontjából a gyerekek egyel re kevésbé veszélyeztetettek 
ezen a nagyvárosoktól távol es  kis településen, mint ha valamelyik városban lennének. Azonban a 
továbbtanulási, munkavállalási lehet ségek a környez  városokba vonzzák fiataljainkat, ezért 
kötelességünk felhívni figyelmüket a kábítószerek veszélyeire. Ezt a célt szolgálja a rend rség 
Biztonságra Nevel  Iskolai Programja, a DADA program, mely iskolánkban is m ködik. 
 Terveink között szerepel, erdei iskolai program beindítása és m ködtetése, melynek keretén 
belül tanulóink megtanulnak harmóniában élni egymással, és az ket körülvev  természeti 
környezettel. 

 

2. Az integrációt segít  tanórán kívüli programok, szabadid s tevékenységek: 

 A tanórán kívüli programok fontos színtere, alsó tagozatban a napközis foglalkozás. A 
tanulási tevékenységen túl változatos programokkal színesíti a gyermekek délutánjait. A közös 
tevékenységek, játékok, feladatok egymás jobb megismerését, megbecsülését segítik. 
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 Iskolánkban 2005. szeptembere óta folyik m vészeti nevel -oktató munka . Néptánc - és 
társastánc, képz m vészet (festészet, grafika), színjáték, zenem vészet szakon szervezzük 

foglalkozásait, a tehetséget érz  tanulók számára. A hátrányos helyzet , de tehetséges gyermekek 
számára, tandíjkedvezménnyel biztosítja a foglalkozásokon való részvételt. 
 

3. Az integrációt el segít  módszertani elemek 

3.1. Kooperatív tanulásszervezés 
 Iskolánk nevel testülete 2003. szeptemberét l ismerkedik a kooperatív tanulás módszereivel, 
részt vesz a kipróbálásában, adaptálásában, óratervek készítésében. 
 A kooperatív tanulás hatásai, el nyei: 
 Három legfontosabb el nye ismert, számos kedvez  hatása mellett. 

o Tanulmányi fejl dés, kiváltképp a kisebbségi, valamint a halmozottan hátrányos helyzet  
diákok esetében. 

o Javulnak a különböz  etnikai csoportokhoz tartozó diákok közötti kapcsolatok az integrált 
osztályokban. 

o Szociális és érzelmi fejl dés. 
 A kooperatív tanulás jótékonyan hat az osztály légkörére, a diákok önbecsülésére, 
önkontrolljára, szerepvállalási képességére, a feladat megoldására szánt hasznos id re. Jobban 
elfogadják az ún. „átlagos” diákokat, és n  a tanulási motiváció. A csoportokban tanuló diákok 
kevesebb szorongást éreznek át, aktívabbak, önállóbbak, nyíltabbak, és ezen tulajdonságok mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy tanulmányaikban sikeresebbek legyenek. 
 A kooperatív tanulás kulcsfogalmai: 

 Csoportok: 
 A kooperatív tanulócsoport tartósan ugyanabból a négy f b l áll, er s, pozitív összetartozás-

tudattal rendelkezik, a csoporttagok ismerik, elfogadják és támogatják egymást. 
 Kooperatív tanulásszervezés: 

- a terem berendezése  
- néma jel, amelynek hatására mindenki azonnal abbahagyja azt, amit éppen csinál. 
- szabályozni kell a zajszintet, a csoportok m ködését, feladatait, egyes diákok egyéni 
kötelezettségeit. 

 Együttm ködési szándék: 
 Három módja van annak, hogy a diákokban kialakítsuk és fenntartsuk az együttm ködés 
szándékát: 
 a) közösségépítés 

 b) kooperatív feladatok 

 c) kooperatív jutalmazási–értékelési rendszer 
  Együttm ködési készség: 

 A társas készségek fejlesztésének szükségessége az osztálytól és az éppen alkalmazni kívánt 
kooperatív tanulási módszert l függ. Társas készségek fejlesztéséhez tevékenységek sora áll 
rendelkezésünkre. 

 Alapelvek: 

 – épít  egymásrautaltság 

 – egyéni felel sség 

 – egyenl  részvétel 
 – párhuzamos interakciók 

 Módszerközpontú megközelítés: 
 A módszerek épít elemek, melyek alapos elemzése és meghatározása lehet vé teszi a 
kooperáción alapuló tanítási órák módszeres megtervezését. Használatukkal egyaránt jó 
eredményeket lehet elérni a tudományos, a nyelvi területeket, az ismeretszerzésben és a társas 
készségek fejlesztésében. A módszerek rugalmasan használhatók, a hagyományosak folyamatosan 
továbbfejl dnek, továbbfejleszthet k, de újak is kialakíthatók. 
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 1–5. osztályra, négy m veltségterületre — magyar nyelv- és irodalom, természetismeret, 

matematika, társadalomismeret — dolgoztuk ki a tananyagok egyes összefügg  részeinek óraterveit, 
melynek kipróbálása is megtörtént. 
Fontos feladatunk, hogy más évfolyamok tananyagainál is bevezessük a kooperatív tanulás 
módszereit, kidolgozzuk a m veltségterületek óraterveit, kipróbáljuk és adaptáljuk azokat. 
 

4. M helymunka - tanári együttm ködés formái 

4.1. Értékel  esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok: 
 Az egyes gyerekek, gyermekcsoportok nevelésében érintettek együttgondolkodása, a szakmai 
egyeztetés, mint az el rehaladás lehetséges útja, magába foglalja mind az eset, mind a 

problémafeltáró megbeszéléseket.  
 Ennek gyakorlati megvalósítását a következ képpen tervezzük: 

 Eset- vagy problémafeltáró megbeszélés, az érintett pedagógusok részvételével, az elvégzett 
teszt, vagy a pedagógus által ismertetett probléma alapján. 

 Megoldási lehet ségek keresése. 
 Optimálisnak t n  megoldás kiválasztása, fejlesztési terv készítése. 
 Fejlesztés osztálykereten belül, meghatározott formában (egyéni, differenciált, kooperatív). 
 Visszatér  megbeszélés a fejlesztés eredményeir l a pedagógusok között. 

 A tapasztalatok összegzése után, szükség esetén, szakember segítségét kérjük, aki a felvet d  
probléma jellegéb l adódóan, lehet küls ,(pszichológus), vagy bels  (gyógypedagógus, logopédus).  
 A megbeszéléseket fejlesztési terv formájában, írásban is rögzítjük, mely segíti a kés bbi 
összegzést, a fejlesztés nyomon követését. 
 

5. A háromhavonta kötelez , kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

5.1. Szöveges értékelés- árnyalt értékelés: 
 A közoktatási törvény módosításából adódóan, iskolánkban is kidolgozásra kerül, a kezd  
iskolaszakaszban a tanulók szöveges értékelése, melynek el nyei: 

 árnyaltan fejezi ki a tanulói teljesítménnyel kapcsolatos véleményt 
 tartalma hozzájárul a személyiség épüléséhez 

 irányt, távlatot tud mutatni a tanulónak, a továbblépéshez 

 belülr l motiválja a tanulót 
 beavatja a szül t is a folyamatba, támpontot ad neki, a gyermekkel való foglalkozáshoz 

 A tanulók fejl désének követésében mindenképpen figyelemmel kell lenni, azokra a 
kulcskompetenciákra, amelynek a fejlesztése, az alsó tagozat kiemelt feladata. Szerepük meghatározó 
a személyiségformálódás, az iskolai eredményesség tekintetében. 
 Az értékelni kívánt területek viszonyítási alapját, a tanuló saját megel z  teljesítményei 
képezik, melyhez a kiinduló pontot, egy tanulásképesség- vizsgálat adja. Ennek alapján eldönthet , 
hogy mely képességek szorulnak fejlesztésre, egyéni és csoportos szinten. 
 

6. Multikulturális tartalmak 

6.1. Multikulturális tartalmak megjelenítése: 
 Iskolánkban már évek óta az ének, a rajz, a magyar, a történelem és a földrajz tanításánál a 
tananyagba vannak beépítve azok a tartalmak, amelyek egymás kultúrájának megismerését teszik 
lehet vé. 
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 Lakóhelyünk, iskolánk etnikai összetételéb l adódóan, fontosnak tartjuk, a cigány szokások 
megismerését. Az eddigiek során az iskolai ünnepségek alkalmával, tanulóink segítségével, 
elevenítettünk fel cigány néphagyományokat, f leg a tánc nyelvén.  
A cigány „Ki mit tud?”-on sikeresen szerepelnek tanulóink. 
Vizsgáljuk a lehet ségét a cigány kultúra tananyagba való beépítésének lehet ségét (Tuza Tibor: 
Cigány oktatási program). 
 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása: 

7.1. Továbbtanulásra felkészít  program 
 Térségünk helyzetét dönt en befolyásolják, hogy a térség munkaer  tartalékát, azok a 
többszörösen hátrányos helyzet  családok jelentik, akik képzettségbeli, mentális, és morális okokból 
a munkaer piacon nem tudnak megjelenni. 
 Ezen családok gyermekeit, hetedik- nyolcadik osztályban, célirányos felkészítésben 
részesítjük. A cél elérése érdekében, képesség szerinti csoportbontásban, a f  felvételi tantárgyakból 
tartunk számukra fejleszt  órákat. 
 A középiskolák által szervezett nyílt napokon való részvétellel, kívánjuk biztosítani a diákok, 
és lehet ség szerint a szül k számára a környez  iskolák, a továbbtanulási lehet ségek megismerését. 
 Az utókövetési rendszer megszervezése f ként a középiskolát id  el tt elhagyó tanulóink 
esetében jelent s, mivel ezek a tanulók hajlamosak az elkallódásra. 
 

 

 

III. Várható eredmények 

 

1. Az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzet  tanulók száma 50 %-kal növekszik.  

2. A fels  tagozatban a lemorzsolódás 60 %-kal csökken. 

3. A tanulók közötti együttm ködés, egymás segítése mindennapos gyakorlattá válik. 

4. A toleráns magatartás a gyermekek között, a diák–tanár kapcsolatban és a szül –pedagógus 
viszonyban természetessé válik. 
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Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kétéves bevezetési ütemterve 

 

Tevékenység I. félév II. félév II. év 

I. Az alkalmazás feltételei 
1. Integrációs stratégia elkészítése 

1.1. Helyzetelemzés 
az integráció 
szempontjai, 

elvárható eredményei 
alapján 

1. Statisztikai felmérés készítése a hátrányos 
helyzet  tanulók arányának kimutatására. 
2. Felmérés készítése a szül k igényeir l. 

Intézkedési terv késztése a szül k 
igényére válaszolva. 
Optimális értékelési rendszer 
kialakítása. 

A helyzetelemzés vizsgálatának 
folytatása nagycsoportos óvodások 
körében. 
Az intézkedési terv megvalósulásának 
vizsgálata, korrekciója. 

1.2. Célrendszer 
megfogalmazása 

Az eltér  családi háttérrel iskolába kerül  
gyerekeket együtt fejlesztve biztosítsuk 
számukra a továbbhaladáshoz szükséges 
alapismereteket. 

Csökkenjen a lemorzsolódás, n jön az 
évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó 
hátrányos helyzet  tanulók száma. 

 
Az intézményi szint  célok 
felülvizsgálata, illetve korrekciója. 

1.3. Kétéves 
bevezetési terv 
elkészítése 

A bevezetési ütemterv elkészítése, a 
tantestülettel, fenntartóval való elfogadtatása.  

Az ütemterv id arányos teljesítésének 
felülvizsgálata, szükség esetén annak 
korrekciója. 

– Beiskolázási terv 

Az elkövetkezend  évek beiskolázási adatainak 
vizsgálata az óvodai létszámok függvényében. 
A született gyerekek adatainak kikérése a 
véd n t l. 

A szül k informálása a beiskolázási 
lehet ségekr l szóban és írásban.  

– Szervezetfejlesztési 
terv 

Iskolánkban a megvalósítandó programok 
függvényében felmérjük a technikai és 
módszertani feltételeket. A hiányok pótlására 
tervet készítünk. 

 

A fejlesztési terv teljesítésének 
áttekintése, a szükséges korrekciók 
elkészítése. 

– Er forrásterv, 
továbbképzési terv… 
stb. 

Az iskola elkészítette, a tantestület elfogadta a 
pedagógusok továbbképzési tervét.  

A továbbképzési terv felülvizsgálata, 
szükség esetén korrigálása. 



101 A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 

Tevékenység I. félév II. félév II. év 

2. Az iskolába való bekerülés el készítése 

2.1. Az óvodából az 
iskolába való átmenet 
segítése 

A szül k tájékoztatása az iskola által kínált 
lehet ségekr l. Ismerkedés a leend  
els sökkel: a tanítók óvodai foglalkozáson 
vesznek részt, közös rendezvény az els  
osztályosok és a nagycsoportosok 
részvételével, fejl désvizsgálat tervezése, 
elvégzése. 

Gergely-járás, az iskolások és a 
nagycsoportosok közös rendezvényen 
való részvétele. Nyílt nap szervezése. 

 

2.2. Heterogén 
osztályok kialakítása 
a jogszabályoknak 
megfelel en 

Az integrációra vonatkozó törvényi 
el írásoknak való megfelelés el készítése els  
osztályban. 

Az integrációs feltételrendszernek való 
jogszabályi megfelelés vizsgálata.  

A megfelel  integrációs 
feltételrendszer m ködtetése, 
fenntartása. 

3. Együttm ködések — partnerségi kapcsolatok kiépítése 

3.1. Szül i házzal 

A szül kkel való kapcsolattartás elmélyítése 
érdekében Szül i Klub alakítása, rendszeres 
foglalkozások szervezése.  
Családlátogatások szervezése. 

A Szül i Klub m ködtetése. 

A Szül i Klub m ködésének 
tapasztalatai alapján 
fenntarthatóságának, megújulásának 
vizsgálata. 
 

3.2. Gyermekjóléti 
szolgálattal 

Jó kapcsolat kiépítése és fenntartása f ként a 
hátrányos és veszélyeztetett helyzet  tanulók 
érdekében. 

  

3.3. Szakmai és 
szakszolgálatokkal 

Szoros kapcsolatunk van a Tiszavasvári 
Pedagógiai Szakszolgálati Központtal, és 
szükség esetén a Nyíregyházi Tanulási 
Képességet Vizsgáló 1. számú Szakért i és 
Rehabilitációs Bizottsággal. 

 
A kapcsolatrendszer m ködésének 
hatékonyságának vizsgálata. 

3.4. Középfokú 
oktatási intézménnyel 

Együttm ködési területek vizsgálata a kör-
nyez  középiskolák igényének felmérésével, 
kiemelten a Tiszadobi Gyermekváros, Szak-

iskola és Kollégiummal, a Tiszavasvári Vasvári 
Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal, 

a Teleki Blanka Gimnáziummal és a Váci 
Mihály Gimnáziummal. 

A továbbtanulás érdekében 
intézménylátogatásokon való részvétel. 
A tanulók utánkövetési rendszerének 
kidolgozása. 

A továbbtanuló diákok adatainak 
kikérése, azok vizsgálata. 
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Tevékenység I. félév II. félév II. év 

3.5. Amennyiben van, 

a kisebbségi 
önkormányzattal 

A Kisebbségi Önkormányzat anyagi 
lehet ségeihez mérten támogatja 
rendezvényeinket. 

 

Együttm ködési lehet ségeink 
felülvizsgálata, b vítése, szorosabbá 
tétele. 

3.6. Civil 

szervezetekkel 

Nyugdíjas klubokkal való kapcsolatok 
vizsgálata, együttm ködési lehet ségek 
felmérése 

Közös rendezvények (farsang, 
nyugdíjasok napja) 

A tapasztalatok alapján felülvizsgálat, 
korrekció 

II. A tanítást-tanulást segít  és értékel  eszközrendszer elemei 
1. Kompetenciafejleszt  programok és programelemek (önálló tanulást segít  fejlesztés, eszközjelleg  kompetenciák fejlesztése, szociális 
kompetenciák fejlesztése) 

Kulcskompetenciákat 
fejleszt  programok 
és programelemek 

Bevezetésre kerül az egész napos oktatási 
forma, mely biztosítja a Tanulás tanítása 
program hatékony bevezetését. Alsóban 
„Vadrózsából tündérsípot csinálok” anyanyelvi 
és kommunikáció-fejleszt  program, „Csendes 
Éva: Életvezetési ismeretek”, önkifejez  
m vészeti foglalkozás, drámajáték–színjátszás 
beindítása. 

Az új programok m ködtetése, felmen  
rendszerének kidolgozása. 

Ezen tevékenységekkel, alkalmi 
kiállításokkal, színpadi fellépések által 
a nagyközönségnek való bemutatkozás. 

2. Az integrációt segít  tanórán kívüli programok, szabadid s tevékenységek 

Az integrációt segít  
tanórán kívüli 
programok, 

szabadid s 
tevékenységek 

A napközis foglalkozások tevékenység 
orientációja. 
 Színjátszókör beindítása. 
  

Bemutatók szervezése, kiadványok 
szerkesztése, ill. megjelentetése.  

Programjaink beépülnek az éves 
munkatervbe. 

3. Az integrációt segít  módszertani elemek 

Kooperativitás 

A kooperatív tanulási módszer, az 1., 5. 
évfolyamon, négy m veltségterületen kerül 
bevezetésre, magyar nyelv- és irodalom, 
matematika, természetismeret, társadalom 
ismeret.  

Tananyag felülvizsgálata, a kooperatív 
módszerrel való tanításra alkalmasság 
szempontjából. 

A pedagógusok alkalmazzák a 
kooperációs technikákat. 
Továbbfejlesztésének, más évfolyamra 
való kidolgozásának, alkalmazásának 
vizsgálata. Foglalkozástervek 
kidolgozása, adaptálása. 
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Tevékenység I. félév II. félév II. év 

4. M helymunka — a tanári együttm ködés formái 

Értékel  
esetmegbeszélések 

Az el zetes szakvélemények, felmér  tesztek 
alapján, a problémás esetek kisz rése 
megtörténik. Érintett pedagógusok 
esetmegbeszélési rendszere kiépül.  

Fejlesztési tervek készítése. 

Az értékel  esetmegbeszélések 
dokumentálásra kerülnek, konklúzióit a 
pedagógusok használják a fejlesztési 
tervek korrekciójánál. 

Problémamegoldó 
fórumok 

 

Egyes problémák megoldására 
kompetens pedagógusok csoportjainak 
létrehozása, m ködtetése. 

 

5. A háromhavonta kötelez  kompetenciaalapú értékelési rendszer eszközei 

A szöveges értékelés 
— árnyalt értékelés 

A szöveges értékelés meghatározott 
szempontok alapján kidolgozásra kerül, 
felmen  rendszerben. A kulcskompetenciának 
megfelel en 5. osztályban is vizsgáljuk a 
szöveges értékelés bevezetését, az átmenet 
megkönnyítése érdekében. 

Bevezetésre kerül a szöveges értékelés. 
A pedagógusok alkalmazzák az árnyalt 
értékelést, beépül a pedagógiai 
programba. 

6. Multikulturális tartalmak 

Multikulturális 
tartalmak 

megjelenítése 

A multikulturális tartalmak megjelenítése, 

integráltan a tantárgyakban történik.   

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Pályaorientáció 
Középiskolai felvételire felkészít  fejleszt  
órák szervezése, bevezetése. Fejleszt  órák m ködtetése. 

A felkészítés tapasztalatainak, 
eredményének összegzése, abból a 
szempontból, hogy változott e a 
középiskolában eredményesen 
továbbtanuló hátrányos helyzet  
tanulók aránya. 

Továbbtanulásra 
felkészít  program 

Nyílt napok alkalmával ismerkedés a környez  
települések középiskoláival.   
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1. Vizsgált dokumentum: 

A képesség kibontakoztató-és integrált nevelés-oktatás Pedagógiai Programja  
 

2. A szakért i jelentés alapjául szolgáló jogszabályok: 

 Az oktatási miniszter 57/2002. (XI. 18.) OM rendelete 

A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

módosításáról 39D§, 39E§  

 Az oktatási miniszter 6/2003. (II. 28.) OM rendelete 
A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
módosításáról  

 Az oktatási miniszter 13/2003. (V. 23.) OM rendelete 
A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
módosításáról  

 Az 1993. Évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
(I. fejezet, A törvény szabályozási köre, Alapelvek 4.§ (7) 

 Az 1993. Évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
(IX. fejezet Értelmező rendelkezések, 121.§ (1) 16. 

 A hátrányos helyzet  tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének 

pedagógiai rendszere  az 1993. Évi LXXIX. törvény a közoktatásról 95.§ (1) alapján 

-  a 11/1994. (VI.  8.) MKM rendelet 39/D § 39/E § (4) bekezdése szerint 

 CXVI. Tv. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésér l és az államháztartás három 
éves kereteir l 
(3. sz. melléklet 24. b), bd) )  

 

3. Megfelel ségi audit: 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe az együttnevelés szempontját emeli 
be, mely alapelve a különbségekre alapozott nevelés megszervezésének.   
 

 Az integrációs pedagógiai rendszernek a következ  elemeket kell tartalmaznia: 
 

Az alkalmazás feltételei 
A tanítást-tanulást segít  és értékel  eszközrendszer 
Elvárható eredmények 

Két éves bevezetési ütemterv 

 

3.1. Tartalmi elemek a törvényi el írás értelmében: 
 

Sorsz: Tartalmi elemek: Megfelelés: 
Kt.95.§ (1); 57/2002.39/D § 39/E § (1)  alapján  Igen Nem 

I.  AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 

1. Integrációs stratégia kialakítása   

1.1. Helyzetelemzés +  

1.2. Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében +  

1.3. Kétéves bevezetési terv +  
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Sorsz: Tartalmi elemek: Megfelelés: 
Kt.95.§ (1); 57/2002.39/D § 39/E § (1)  alapján  Igen Nem 

2. Az iskolába való bekerülés el készítése   

2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése +  

2.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelel en ; 
57/2002.39/D § 39/E § (4) 

+  

3.  Együttm ködések, partnerségi kapcsolatok kiépítése   

3.1. Szül i házzal +  

3.2. Gyermekjóléti és családsegít  szolgálattal +  

3.3. Szakmai és szakszolgálatokkal +  

3.4. Középfokú oktatási intézményekkel +  

3.5. Kisebbségi önkormányzattal +  

3.6. Civil szervezetekkel +  

II.  

1.  Kulcskompetenciákat fejleszt  programelemek:   

1.1. Az önálló tanulást segít  fejlesztés   

 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok   

 az önálló tanulási képességet kialakító programok +  

 a tanulók önálló-életkornak megfelelő-kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozások 

  

 tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek   

1.2. Eszköz jelleg  kompetenciák fejlesztése   

 tantárgyi képességfejlesztő programok   

 kommunikációs képességeket fejlesztő programok +  

 komplex művészeti programok   

1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése   

 közösségfejlesztő, közösségépítő programok +  

 mentálhigiénés programok   

 előítéletek kezelését szolgáló programok   

2. Az integrációt segít  tanórán kívüli programok, szabadid s 
tevékenységek 

  

 patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése   

 együttműködés civil (pl. tanodai) programmal   

 művészeti körök +  

3. Az integrációt el segít  módszertani elemek   

 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés   

 kooperatív tanulásszervezés    

 projektmódszer  +  

 drámapedagógia   

4. M helymunka – a tanári együttm ködés formái   

 értékelő esetmegbeszélések  +  

 problémamegoldó fórumok  +  

 hospitálásra épülő együttműködés   

5. A háromhavonta kötelez  kompetencia alapú értékelési rendszer 
eszközei 

  

 a szöveges értékelés – árnyalt értékelés  +  

 egyéni fejlődési napló   

6. Multikulturális tartalmak*  –* 

  a különbözőtantárgyakba integrálva  –* 

  projektekben feldolgozva  –* 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása   

 pályaorientáció    
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Sorsz: Tartalmi elemek: Megfelelés: 
Kt.95.§ (1); 57/2002.39/D § 39/E § (1)  alapján  Igen Nem 

 továbbtanulásra felkészítő program +  

III. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:   

1. Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók 
száma.  

+  

2. Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai 
rendszerből kerülők száma.  

+  

3. Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű 
tanulók száma.  

 – 

4. Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot 
meghaladó mértékben javulnak. 

 – 

 

Jelmagyarázat: *  A 39/E § (4) értelmében az intézménynek a multikulturális tartalmak keretében a 
nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot is oktatni kell, ha az 

intézmény az integrált nevelés bevezetése mellet dönt. 
 

3.2. Jogi megfelelés: 
A képesség kibontakoztató és integrált nevelés Pedagógiai programja tartalmazza az alkalmazás 
feltételei (I.) fejezetben el írt kötelez  elemeket, a tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer 

(II.) meghatározott elemei közül – kötelez en – legalább egyet és vállalja az elvárható eredmények 

(III.) minden egyes elemét. 
 

Javaslat: 

 

Célszer  

 az ütemezési tervnek (IV.) a határid ket és felel söket is tartalmaznia 

 a szervezetfejlesztési tervben konkrétan jelölni, hogy mely pedagógus csoportok fogják az 
integrációt el segít  módszertani elemeket (kooperatív tanulásszervezés) a tantestületen belül 
terjeszteni. 

 az integrációt segít  tanórán kívüli programok tartalmi részben az erdei iskola konkrét 
tervezése 

 a továbbképzési tervben konkrétan jelölni, kik milyen új módszereket (mérés-értékelés, 
kooperatív tanulási technikák, életvezetés stb.) fognak megtanulni, ezért milyen tanfolyamra, 
továbbképzésre vagy másoddiploma megszerzésére fognak járni. 

 

4. Megállapítás: 

A Széchenyi István Általános Iskola képesség kibontakoztatást és integrált nevelést szolgáló 
Pedagógiai Programja a javasolt kiegészítésekkel megfelel a törvényi elvárásoknak. 
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HELYI TANTERV 

1.  TÖRVÉNYI ÉS SZAKMAI HÁTTÉR 

1.1.  A Nemzeti alaptanterv (NAT) 

1.1.1. A Kormány 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetésér l és alkalmazásáról 

A Kormány a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
következ ket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed 

a) a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésr l szóló 
törvény) 7. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában foglalt iskolákra (a továbbiakban: iskola), 

b) a tanulókra, 

c) a pedagógusokra, 

d) a szül kre, valamint a tanuló törvényes képviseletét ellátó más személyekre (a továbbiakban: szül k). 

(2) Az e rendelet mellékleteként kiadott Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) rendelkezései a 
nevel -oktató munkának a nemzeti köznevelésr l szóló törvény 5. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti 

szakaszaira vonatkozóan határozzák meg az érvényes értékeket, m veltségképet, tudás- és 
tanulásértelmezést. 

(3) A Nat a kerettantervek – az iskolák helyi tantervének elkészítéséhez a szakmai tartalom kereteit 
kijelölve, biztosítva – 

a) az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait, 

b) a közvetítend  m veltség f  területeit és tartalmait, 

c) a nevel -oktató munka nemzeti köznevelésr l szóló törvény 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt 
szakaszainak, valamint a sajátos nevelési igény  tanulók fejlesztési feladatait 

határozza meg, megteremtve ezáltal a köznevelés tartalmi egységét. 

2. § A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és m veltségi tartalmak érvényesülését 
a tartalmi szabályozás következ  szintjét jelent , a pedagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz 
igazodóan készült kerettantervek biztosítják. 

2. A Nemzeti alaptanterv és m veltségi területeinek felépítése 

3. § (1) Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a Nat m veltségi 
területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. 

(2) A fejlesztési feladatok és közm veltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 
kapcsolódnak. 

(3) Az alsó tagozat els  két évében a tartalmi szabályozás lehet vé teszi, ösztönzi az ebben az életkorban a 
tanulók között tapasztalható különösen jelent s egyéni fejl désbeli különbségek pedagógiai kezelését. Az 
alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán er teljesebbé – a negyedik évfolyam végére már 
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meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 
A Nat feladataiból, céljaiból következ  motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat fejlesztési 
feladataiban is kifejez d  elvárásokra összpontosít. 

(4) A fels  tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata els sorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. A fels  tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvet  
feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, b vítése, az életen át tartó tanulás és fejl dés megalapozása, valamint az, 
hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

(5) A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai alapm veltség 
árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a 
munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez 
szükséges kompetenciák. 

(6) A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapm veltség meger sítése mellett a gazdaság, a 
szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre és segíti a társadalmi 
különbségekb l adódó hátrányok leküzdését a Nat szakiskolai feladatokra vonatkozó fejlesztési 
feladatainak teljesítésével, az egyedi foglalkozást igényl  egyedi szükségletekhez igazodó 
tanulásszervezési módszerekkel. 

(7) A Köznevelési hídprogramokban a tanuló részére szervezett nevelés-oktatás során az alapm veltség 
elsajátítása, elmélyítése folyik, amely a valós élethelyzetekhez és a személyes élményekhez kapcsolódó 
tanulás, továbbá a tanulóhoz igazodó egyéni pedagógiai gyakorlat és a tanulóra szabott egyéni fejl dési 

terv és az ahhoz igazodó értékelés alapján történik. Ennek során megjelennek a pályaválasztáshoz, 
továbbtanuláshoz, szakképzés el késztéséhez szükséges kompetenciák. A Köznevelési hídprogramokban 
résztvev  iskola az oktatásért felel s miniszter által kiadott nevelési-oktatási programot alkalmazza a helyi 
tanterve elkészítéséhez. A nevelési-oktatási program a Nat alapfokú nevelés-oktatás szakasza ötödik–
nyolcadik évfolyamára meghatározott fejlesztési feladatokra, kompetenciákra és követelményekre épül. 

(8) A Nat-ban megjelenített m veltségi területi követelmények azonos elvek szerint épülnek fel, az 
Alapelvek, célok cím , a Fejlesztési feladatok cím , továbbá a (3) bekezdésben meghatározott nevelési-
oktatási szakaszoknak megfelel  közm veltségi tartalmak cím  fejezetekre tagolódnak. 

4. § A Nat 

a) a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a Nat feladatait és értékeit, 

b) az iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi, pedagógiai feladataira, valamint az iskola és más 
nevelési-oktatási intézmények közötti, az érintett tanulók fejlesztését támogató pedagógiai tevékenységek 
egymásra épülésére vonatkozó elveket, 

c) a kulcskompetenciákat, 

d) az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meghatározott szakaszaiban a egyes m veltségi területek százalékos 
arányát, 

e) a m veltségi területek tartalmát 

határozza meg. 

3. A kerettantervek elkészítésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályok 

5. § (1) A kerettantervek 

a) a nevelés-oktatás céljait, 

b) a tantárgyi rendszert, 

c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, 

d) a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, 

e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, 
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f) a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelez , továbbá az ajánlott id keretet 

az egyes iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok szerint határozzák meg. 

(2) A kerettantervek 

a) értékrendszere tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket, 

b) biztosítják az adott pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést, 

c) azonosítható – koherens és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, 
m veltségképet közvetítenek, 

d) segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igényl  gyermekekkel való foglalkozást, 

e) kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes m veltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat, 

f) továbbfejleszthet k, adaptálhatók. 

(3) A szakképz  iskolák közismereti és szakképzési kerettanterveit úgy kell elkészíteni, hogy együttesen 
alkalmazva biztosítsák az iskolai nevelés-oktatás Nat-ban meghatározott pedagógiai tartalmának 
feldolgozását. 

(4) A hat vagy nyolc évfolyammal m köd  gimnáziumok a középiskolai nevelés-oktatás tekintetében az 
Ember és társadalom, az Ember és természet m veltségi területre vonatkozó fejlesztési feladatokat és 
közm veltségi tartalmakat a helyi tantervük elkészítéséhez alkalmazott hat vagy nyolc évfolyamos 
kerettanterv alapján hat vagy nyolc évfolyamra elrendezve szervezik meg. A hat és nyolc évfolyamos 
gimnáziumok részére készül  kerettantervek a fejlesztési feladatokat és közm veltségi tartalmakat a Nat 
középiskolai pedagógiai munka nevelési-oktatási szakaszára vonatkozó négy éves ütemezést l eltér en 
hat, vagy nyolc évfolyamra szétosztva is meghatározhatják. 

4. Nevelési-oktatási program 

6. § (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segít , a Nat-ban és 
egy adott kerettantervben kit zött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehet vé 
tév , egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elem  rendszer, amely minimálisan egy-egy 

tantárgyra, egy vagy több m veltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

(2) A nevelési-oktatási program részei: 

a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának 
helyét és módját kifejt  dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai 
elveket, amelyeken a program alapul; 

b) a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében kifejti a 
rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat id kereteit, javasolt módszereit és eszközeit, 
a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és eszközeire; 

c) a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése; 

d) eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók és lehet vé teszik a tervezett tevékenységek 
megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kit zött 
célok elérését; 

e) az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, el segítik a tanulói 
teljesítmények, a tanulói fejl dés ellen rzését és értékelését, az elért tudásszint mérését; 

f) célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagógusokat a konkrét 
program alkalmazására; 

g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása. 

(3) Nevelési-oktatási programok az alapfokú és középfokú oktatás bármely területén, bármely pedagógiai 
szakaszban használhatók. 
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(4) Az oktatásért felel s miniszter egyes, különösen kiemelt figyelmet igényl  tanulócsoportok 
neveléséhez-oktatásához – különösen Hídprogramok, sajátos nevelési igény  tanulók, nemzetiséghez 
tartozó tanulók – nevelési-oktatási programokat ad ki. 

(5) Ha a nevelési-oktatási programot nem az oktatásért felel s miniszter adja ki, a program engedélyezését 
az oktatásért felel s miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi 
hivatalához benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni. 

(6) Az oktatásért felel s miniszter által kiadott nevelési-oktatási programot az oktatásért felel s miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. 

5. A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések 

7. § (1) A nemzeti köznevelésr l szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerinti tanórai foglalkozások 
megszervezhet k a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltér  módon, így különösen projekt 
oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, m vészeti el adáshoz vagy kiállításhoz 
kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az el írt tananyag átadása, a követelmények 
teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések 
megtartása. 

(2) Ha az iskolai nevelés-oktatást összevont osztályban szervezik meg, a tanórai foglalkozásokat az 
osztatlan nevelés-oktatás sajátosságainak figyelembevételével, a közös és az osztott órák arányát 
meghatározva kell beépíteni a helyi tantervbe. 

(3) Ha az iskola emelt szint  oktatást szervez, az emelt szint  oktatásban érintett évfolyamokon és 
tanulócsoportokban 

a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén 
legalább heti öt, 

b) minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy 

tanórai foglalkozást kell biztosítani. 

(4) Ha az iskola emelt szint  oktatást szervez, az emelt szint  oktatásban érintett évfolyamokon és 
tanulócsoportokban több tantárgy együttesét érint  komplex emelt szint  oktatás esetén legalább egy 
érintett tantárgyra vonatkozóan, legalább a 11–12. évfolyamon a (3) bekezdés szerinti követelményeket 
kell érvényesíteni. 

6. A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések 

8. § (1) A tanuló kötelez  és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik 
– egy tanítási napon nem lehet több 

a) hat tanítási óránál az els –harmadik évfolyamon, 

b) hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon, 

c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon, 

d) nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenkettedik évfolyamon. 

(2) Két tanítási nyelv  iskolai oktatásban, továbbá ha az iskolában nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, az 
(1) bekezdésben meghatározott tanítási órák száma eggyel megnövelhet . 

(3) A tanuló kötelez  és választható tanítási óráinak összege – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – 

egy tanítási héten a nemzeti köznevelésr l szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott 
évfolyamra meghatározott id keretet 

a) az els –negyedik évfolyamon legfeljebb kett , 

b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három, 

c) a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy, 

d) két tanítási nyelv  iskolai oktatásban, továbbá ha az iskolában nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, 
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da) az els –nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy, 

db) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb öt 

tanítási órával haladhatja meg. 

9. § (1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor 
figyelmen kívül kell hagyni 

a) az egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgy, 

b) a tanuló heti kötelez  tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti id kerete különbözete 
terhére megszervezett egyéb foglalkozások, 

c) a nemzeti köznevelésr l szóló törvény 7. § (6) bekezdése szerinti sportiskolában a mindennapos 
testnevelési órákat meghaladó többlet testnevelési óra, valamint a mindennapos testnevelés keretében 
szervezett iskolai sportköri foglalkozások, 

d) a nemzeti köznevelésr l szóló törvény 27. § (5)–(8) bekezdése alapján szervezett foglalkozások, 

e) a nemzeti köznevelésr l szóló törvény 6. melléklet E oszlopában foglaltak alapján szervezett 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 

óraszámait. 

(2) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 
végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a m vészeti és a testnevelési órák 
kivételével nem kötelezhet . 

7. Záró rendelkezések 

10. § (1)
1
 Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit els  alkalommal a 2013/2014. 

tanévben 

a) az iskolák kezd  évfolyamán, 

b) továbbá az iskolák ötödik, – a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével – a kilencedik 

évfolyamán, 

c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán is,  

d) a Hídprogram keretében szervezett kezd  évfolyamon, 

majd ezt követ en minden tanévben felmen  rendszerben kell alkalmazni. 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.218573#foot1
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1.1.2. Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez 

NEMZETI ALAPTANTERV 

I. RÉSZ 

AZ ISKOLAI NEVEL -OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS 
SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 

 

I. 1. A KÖZNEVELÉS  FELADATA  ÉS  ÉRTÉKEI  
A hazánk Alaptörvényében4

 megfogalmazott feladatokat szem el tt tartva és A nemzeti köznevelésr l 
szóló törvényben5

 foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és szabályozásának megfelel en a 
Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban Nat) a köznevelés feladatát alapvet en a nemzeti műveltség, a hazai 
nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi 
érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a 
munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attit dök együttes fejlesztése, az egyéni és 
csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi 
összetartozás és a hazafiság meger sítése. 

Célja továbbá, hogy a családdal együttm ködve cselekv  elkötelezettségre neveljen az igazság 
és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges 
szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekv  
nemzedék  

– a haza felel s polgárává váljék; 

– kifejl djék benne a hazafiság érzelemvilága; 

– reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítél képességre tegyen szert; 

– megtalálja helyét a családban, a sz kebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában; 

– törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

– legyen képes felel s döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illet en; 

– váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

– ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

– tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az él világ változatosságának meg rzését. 

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk 
Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az 
ezzel összefügg  lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra 
védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 

A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat 
fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebb l 
következ en a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak f bb tartalmi jellemz i (illeszkedve a regionális 
és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböz  szintjein, illetve az iskoláztatás minden 
szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a 
Kárpát-medence, különösen a környez  országokban él  magyarság életének megismerését, ugyanakkor 
fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat er sítik. A dokumentum figyelmet 
fordít az egész világot érint  átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felel sséget. 

Az együttm ködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség, a 
szül i vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony intézményes nevelés-oktatás 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.218573#foot4
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nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szül k és a 
pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttm ködés eredményessé válhat.  

A Nat szándéka, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon tanítványt és tanárt egyaránt, hogy 
az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, ennélfogva egyensúlyra törekszik a 
m veltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között.  

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék olyan 
közös m veltséganyag, amelynek ismerete minden feln tt állampolgárról feltételezhet . Ez az a közös 
nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös megértés és tisztelet jegyében folytatható. 

A Nat – a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelel en – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti 
átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó m veltségtartalmat, valamint kötelez  rendelkezéseket 
állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására”. 
A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve – lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és 
tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alapm veltség kötelez en közvetítend  tartalmait minden 
magyarországi iskola számára. 

I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket 
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segít  attit dökkel – egyesítik a 
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következ képpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböz  szintjein, 
és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

– beépülnek az egyes m veltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 
tartalmaiba; 

– tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi 
tanterve szerint; 

– alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a fels bb évfolyamokon pedig els sorban az 
osztályf nöki órák témaköreit; 

– témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 
iskolai foglalkozások, programok számára. 

A nevelési célok intézményi szint  tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka 
meghatározó fokmér je, a pedagógiai-szakmai ellen rzés egyik fontos kritériuma. 

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvet  célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 
következményeiért viselt felel sségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 
beilleszkedésük el segítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felel s életvitelre történ  
felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszer : készítsen fel az elkerülhetetlen 
értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi 
nevelés lehet séget nyújt az emberi lét és az embert körülvev  világ lényegi kérdéseinek különböz  
megközelítési módokat felölel  megértésére, megvitatására. 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 
segít készség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A 
tanulást el segít  beállítódások kialakítása – az önfegyelemt l a képzel tehetségen át intellektuális 
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érdekl désük felkeltéséig – hatással lesz egész feln tt életükre, és el segíti helytállásukat a munka 
világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar 
történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, m vészek, írók, költ k, sportolók munkásságát. Sajátítsák 
el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szül föld, 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 
magyarságtudatukat meg rizve ismerjék meg történelmét, sokszín  kultúráját. Tájékozódjanak az 
egyetemes emberi civilizáció kiemelked  eredményeir l, nehézségeir l és az ezeket kezel  nemzetközi 
együttm ködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épül  közélet m ködésének alapja az állampolgári részvétel, 
amely er síti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a 
cselekv  állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi 
méltóság és az emberi jogok tisztelete, az er szakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola 
megteremti annak lehet ségét, hogy a tanulók megismerjék a f bb állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben 
megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemz képesség és a vitakultúra fejlesztését. A 
felel sség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan 
támogatják a tanulók tevékeny részvételére épít  tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejl d  és 
fejleszthet  képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. El  kell segíteni a tanuló kedvez  szellemi 
fejl dését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s 

valamennyi tudásterület megfelel  kim velését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek 
hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történ  beleélés képességének az empátiának a fejl désére, 
valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvev  tanulók, az 
elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész 
folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejl désüket, 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. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelked  jelent ség  a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A sz kebb és tágabb környezet változásai, az 
értékrendben jelentkez  átrendez dések, a családok egy részének m ködésében bekövetkez  zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési 
intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felel s 
párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerül  konfliktusok 
kezelésér l. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 
pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 
stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 
viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal 
együttm ködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megel zésre, továbbá a szabályok 
betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 
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váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függ ségekhez 
vezet  szokások kialakulásának megel zésében. 

Felel sségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segít  nevelést-oktatást: célul t zi ki a hátrányos 
helyzet  vagy fogyatékkal él  emberek iránti szociális érzékenység, segít  magatartás kialakítását a 
tanulókban úgy, hogy saját élmény  tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 
igényeit, élethelyzetét. A segít  magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal 
(együttérzés, együttm ködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek 
gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felel s állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekv  nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az er forrásokat tudatosan, takarékosan és 
felel sségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet 
ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímél , értékvéd , a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie ket 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 el , továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszín ségének 
meg rzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehet ségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a 
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a 
diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdekl désüknek megfelel  területeken, 
megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelel  foglalkozást és pályát, valamint képessé 
válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges er feszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttm ködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekv  nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekr l 
és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felel sségüket az értékteremt  munka, a javakkal 
való ésszer  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 
er források 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. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felel s résztvev ivé váljanak: értsék az új és a 
hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmez , kritikai beállítódás 
kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 
médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelv  megszervezésére, tudatos alakítására. A 
tanulók megismerkednek a média m ködésével 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 médiajellemz k jogi és etikai 
jelent ségével. 
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A tanulás tanítása  
A tanulás tanítása az iskola alapvet  feladata. Minden pedagógus teend je, hogy felkeltse az érdekl dést 
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 el zetes ismeretek 
és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként m ködhetnek együtt a tanulók 
csoportban; hogyan rögzíthet k és hívhatók el  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 lehet ség szerinti növelése és a tudás 
min ségének értékelése. 

I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

A tartalmi szabályozást a Nat úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, 
differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történ  növelését 
szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehet séget nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a 
szül k, a tanulók érdekl désének, a pedagógusok szakmai törekvéseinek és az iskolát körülvev  környezet 
helyi sajátosságainak figyelembevételére. 

A tudományok gyors fejl dése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új kihívásai 
(köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztet  számos tényez ) a megszokottól eltér  feladatok 
elé állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus-továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek 
meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre 
több tudományág illetékességébe tartoznak. Így megn tt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak 
összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új tantárgyak/tantárgy-együttesek 
kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos és a tantárgyközi tantervi 
szemlélet a tanulók érdekl dését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A Nat azáltal biztosítja e szemlélet 
érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára kötelez en érvényes tantárgyi rendszert, 
hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a helyi tantervek hatáskörébe utalja. 

A Nat a gyerekek, a serdül k és a fiatalok képességeinek fejl déséhez szükséges feladatok 
meghatározásával ösztönzi a személyiségfejleszt  tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek 
középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 
kibontakoztatása, a személyiség fejl déséhez szükséges megfelel  feltételek biztosítása áll, figyelembe 
véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának 
egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált tanítás-tanulás 
megvalósulásához különösen a következ  szempontokat ajánlatos figyelembe venni: 

– olyan szervezési megoldásokat kell el nyben részesíteni, amelyek el mozdítják a tanulás 
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

– a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

el térbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 
problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

– a nevelési-oktatási folyamat segítse el  a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 
feltárását, adjon lehet séget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

– az iskolai tanítás-tanulás különböz  szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-

oktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

– váljék a tanítás egyik elvévé és teend jévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellen rzésben, az 
értékelésben; 
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– a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszked  
tanulásszervezési technikákat; 

– sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igény  gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 
zavarokkal küzd  tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

– a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában 
is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

– különböz  tanulásszervezési megoldásokkal az együttm ködést és a tanulási esélyek 
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti 
együttm ködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 
Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelel  nevelésben-

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola 
m ködtet jével, a családdal, a gondvisel vel, szakmai és civilszervezetekkel együttm ködve) a következ  
elvek szerint kell biztosítania a nevel -oktató munka feltételeit: 

– a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 
megalapozása, az attit dök alakítása az 1–4. évfolyamon; 

– folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás b vítése, megszilárdítása az iskolázás 
további szakaszaiban; 

– az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 
eszközökkel; 

– a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 
nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

– a tanulást érint  lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 
tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás 
eredményességét növel  pedagógiai módszerek alkalmazása; 

– a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelked  teljesítményeinek, 
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 
tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

– motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl. 
sakk, logikai játékok); 

– egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellen rzési-értékelési eljárások 
alkalmazása; 

– a sajátos nevelési igény , akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd k 
elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló 
megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban 
meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. 

Képesség-kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejleszt  pedagógiai munkával és a 
közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból ered  lemaradás 
csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 
továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhet  integrált 
keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzet  és az e körbe 
nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés 
minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lév k társadalmi beilleszkedését 
elfogadó és segít  magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek 
kibontakoztatásával. 
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I.2. A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINT  SZABÁLYOZÁS 

A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és m veltségi tartalmak a képzési szakasz 
sajátosságai szerint több változatban is kimunkált dokumentumokban, a kerettantervekben öltenek testet. 

Az oktatásért felel s miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek jelentik a tartalmi 
szabályozás következ  szintjét. A kerettantervek tehát meghatározó szerepet töltenek be a Nat céljai és 
feladatai érvényesítésében. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a 
nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy 
vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének 
feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott id keretet. Az egyes 
m veltségi területeknek lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei amelyek a kerettantervekben 
nem önálló tantárgyként, hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, s t, a kerettantervi 
implementációban más m veltségterületek részévé is válhatnak. Az intézmény szakmai önállóságát a 
kerettantervekben kötelez  tartalommal nem szabályozott id keret szabad felhasználása, a módszertani 
szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési 
lehet sége biztosítja. 

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás 
folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, 
szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. A Nat normáit, illetve 
a szakképzés esetében a szakmaterületek követelményeit közvetít , de annál részletesebb kerettantervek és 
oktatási programok – a Nat-tal együtt – irányt mutatnak a tankönyvíróknak és szerkeszt knek, a tanítási 
segédletek, eszközök készít inek, továbbá az állami vizsgakövetelmények, valamint az országos mérési-
értékelési eszközök kidolgozóinak, de legf képpen az iskolák nevel testületeinek. 

A kerettantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg: 

– a bennük kifejez d  értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket; 

– azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, 
kulcskompetenciák (lásd: II. 1. fejezet) és m veltségi tartalmak, továbbá a bennük 
foglaltak alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére; 

– biztosítják a felkészítést az adott iskolafokot, iskolatípust lezáró vizsgák követelményeire; 

– segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igényl  tanulókkal való foglalkozást, a 
sajátos nevelési igény  tanulói csoportok fejlesztését; 

– használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenl ség; 

– érvényesíthet  útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes m veltségi 
területekhez rendelt fejlesztési feladatok, mind pedig a m veltségi tartalmak 
teljesítéséhez; 

– kell en nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra. 

A helyi tantervek iránti alapvet  követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott 
kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemz en töltsék meg 
tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad 

id keretet. 

 

I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok  

Az etika oktatása 

A nemzeti köznevelésr l szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8. évfolyamán az etika 

tantárgy oktatása kötelez  tanórai keretben történik. Az etika tantárgy anyagához 1-4. osztályban a Nat 
Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlat, valamint M vészetek 
m veltségterületének azok a fejlesztési követelményei és közm veltségi tartalmai az irányadók, amelyek 

az életkori sajátosságoknak megfelel  beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat 
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közvetítik. Az 5-8. évfolyamon az etika tantárgyra az Ember és társadalom m veltségterület, etika 

közm veltségi tartalmai érvényesek. 

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelményeit a Nemzeti 
alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a tanuló által választható hitoktatás 
kereteir l A nemzeti köznevelésr l szóló törvény másként rendelkezik: az iskolai keretek között folyó hit 
oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási 
intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi 
személy hatáskörébe utalja. 

Egész napos iskola  
Az általános iskola A nemzeti köznevelésr l szóló törvény rendelkezéseinek megfelel en egész napos 
iskolaként is m ködhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és egyéb 
foglalkozásokat az iskola délel tt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény 
elfogadott pedagógiai programja szerint. Ez a tanulásszervezési forma lehet vé teszi mind a 
felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés 
hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelez  tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a m vészeti 
nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához ill  szakköri és egyéb foglalkozásoknak, 
illetve az önálló tanulásnak. 

A nemzeti köznevelésr l szóló törvény értelmében valamennyi általános iskola választható 
foglalkozásokat szervez 16 (szül i igény esetén 17) óráig, ily módon teremtve meg a fokozatos átmenetet 
az egész napos iskolák széles kör  elterjedéséhez. 

Természettudományos nevelés 

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának el segítése a nevelés-oktatás rendszerének kiemelt 
feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és 
alkalmazása, a m szaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a 
Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a 
diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy el hívhatók legyenek a mindennapi 
problémák értelmezése és megoldása során. Az átlagosnál elmélyültebb természettudományos érdekl dés 
felkeltését és a tehetséggondozást a kerettantervekben megjelen  emelt óraszámú tantárgyi programok 

biztosítják. 

A mindennapos testnevelés 

A nemzeti köznevelésr l szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos testnevelést heti 
öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és 

sport m veltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, 

 fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, 
mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai 

igazolt sporttevékenységgel. 

A mindennapos m vészeti nevelés 

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos m vészeti nevelés, amely az 
iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, így teremtve alkalmat a tanulók 
különféle egyéni, kisközösségi m vészeti tevékenységeinek fejlesztésére. 

Az 5-12. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a m vészeti nevelés tanórai és tanórán 
kívüli iskolai feltételeit, lehet ségeit. 
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Az idegennyelv-oktatás 

Az els  idegen nyelv oktatása legkés bb az általános iskola 4. évfolyamán kezd dik. Amennyiben az 1-3. 

évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai 
programja erre lehet séget ad, az els  idegen nyelv oktatása ezen évfolyamokon is megkezdhet . Az els  
idegen nyelv megválasztásakor – amely az angol, német, francia, továbbá a kínai lehet – biztosítani kell, 
hogy azt a fels bb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. A második idegen nyelv oktatása a 7. 
évfolyamon kezd dhet. A középiskolákban biztosítani kell a megkezdett els  idegen nyelv folytatólagos 
oktatását és az érettségi idejére annak legalább B2 szint  elsajátítását. A középiskolákban második idegen 
nyelvként szabad választás szerint oktathatók a különböz  nyelvek. 

Az emelt szint  képzési forma 

Az emelt szint  (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás sajátos módja, 
amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy vagy több meghatározott 
tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a kerettantervek által meghatározott, 
magasabb szint  követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt 
hangsúlyt kell helyezni a természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a m vészeti területek 
fejlesztésére. 

A sajátos nevelési igény  tanulók nevelésének-oktatásának elvei 
A sajátos nevelési igény  tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell 
alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehet ségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez 
igazodva els sorban a következ  elvek szerint kell megszervezni: 

– a feladatok megvalósításához hosszabb id sávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol 
erre szükség van; 

– igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethet  tartalmakat, követelményeket kell 
kialakítani és teljesíttetni; 

– szükség esetén a tanuló számára legmegfelel bb alternatív kommunikációs módszerek és 
eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 
nevelés, oktatás folyamatába; 

– az iskolák segít  megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, els sorban az 
önmagukhoz mért fejl désüket értékelve; az egyes fogyatékkal él  tanulókkal összefügg  
feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 

vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

II. RÉSZ 

Kompetenciafejlesztés, m veltségközvetítés, tudásépítés 

 

II.1. A KULCSKOMPETENCIÁK 

Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó 
képességeket és attit döket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan 
alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát 
cselekv en befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékel dik az egyén tanulási képessége, mert 
az emberi cselekv képesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A különböz  kompetenciaterületekben megjelen  ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 
meghatározó képességek és attit dök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók 
különféle célok elérésére, különböz  problémák és feladatok megoldására, ezért több m veltségterülethez 
is köthet k. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez 
szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejl dését. 
Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló 



A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 122 

célok és az egyes m veltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhet , amely 
valamennyi m veltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményez képesség, a problémamegoldás, az együttm ködés, a 
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények 
kifejezését és értelmezését, meg rzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 
szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és 
képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a 
szabadid s tevékenységekben, a társas valóság formálásában. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely természeténél 
fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejl déséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a 
megfelel  szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a 
szóbeli és írásbeli kapcsolattartás f  típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a 
különböz  nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció 
változásainak ismeretét. 

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban 
képes másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelel en tudja 
alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóságértelmezését, a 
nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, 
összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit 
gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböz  
típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gy jteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud 
segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelel en, etikusan és 
meggy z en kifejezni.  

A pozitív attit d magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdekl d  és 
önkritikus magatartást, a törekvést az épít  jelleg  párbeszédre, az igényes megnyilvánulás értékének 
felismerését, az esztétikai min ség tiszteletét, mások megismerésének igényét és az anyanyelv iránti 
felel sség vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és a valóság, a 
kommunikáció és a társas világ közötti összetett kapcsolatot, a nyelv változó-változtató természetét, 
másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felel s nyelvhasználat jelent ségét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvet  nyelvi 
készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 
értelmezése idegen nyelven különböz  tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 
szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböz  területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadid s tevékenységek – az egyén szükségleteinek 
megfelel en folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, 
mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 
nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböz  nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 
beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetít  készség), valamint az idegen nyelvet 
használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdekl dése szerint. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, 
valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a 
nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 
használatát. 

A pozitív attit d magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdekl dést és kíváncsiságot. 



A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 123 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek 
fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E kompetencia 
összetev it alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása 
során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk.  

A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a 
készség szint  tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök: 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapm veletek és az 
alapvet  matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvet  matematikai elveket és 
törvényszer ségeket a hétköznapi helyzetekben, el segítve a problémák megoldását a mindennapokban, 
otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehet vé a törvényszer ségek felismerését a természetben, 
és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények 
megértésére. 

A matematikai m veltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, 
hogy a világ rendje megismerhet , megérthet  és leírható. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, amelynek 
megfelel  szintje lehet vé teszi, hogy megfelel  ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és 
magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett el re jelezve azok várható 
kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges 

környezetünket, és ennek megfelel en irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a 
tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A 
természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel 
hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni 
és közösségi felel sség elfogadását. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet m ködési alapelveinek, az alapvet  
tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az 
emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így megértjük a tudományos elméletek 
szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az alkalmazások és a technológiák el nyeit, 
korlátait és kockázatait a társadalomra nézve. 

A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk 
természettudományos és m szaki m veltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új 
technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és m ködtetünk, amikor a tudományos 
eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok érdekében, vagy 
természettudományos és m szaki m veltséget igényl  döntések meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával 
felvértezett ember egyaránt kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, 
illetve a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyez  
megnyilvánulásokkal szemben. 

A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attit döt alakít ki az 
emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a m szaki 
megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a 
fenntarthatóságot. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhet vé tett, közvetített 
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tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a 
szabadid  terén. Ez a következ  készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése 
(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, el állítása, bemutatása és cseréje; digitális 
tartalomalkotás- és megosztás, továbbá kommunikációs együttm ködés az interneten keresztül. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehet ségeinek megértését, alapos ismeretét, 
illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. Magába 
foglalja a f bb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 
információtárolás- és kezelés, az internet által kínált lehet ségek és az elektronikus média útján történ  
kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadid , az információ-megosztás, az együttm köd  
hálózatépítés, a tanulás, a m vészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a 
kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhet  információ hitelessége és megbízhatósága körüli 
problémákat, valamint az ezek kisz résére használatos alapvet  technikákat, továbbá az IKT interaktív 
használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerz i jogból és a szoftver-
tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. 

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegy jtését és 
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a 
komplex információ el állítását, bemutatását és megértését el segít  eszközök használata, valamint az 

internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történ  keresés, az IKT alkalmazása a kritikai 
gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

Az IKT használata kritikus és megfontolt attit döket igényel az elérhet  információ és az 

interaktív média felel sségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejl dését segítheti 
továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 
hálózatokban. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári 
kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti 
elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember 
hatékony és épít  módon vehet részt az egyre sokszín bb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha 

szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehet vé teszi, hogy a 
társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk 
részt a közügyekben. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak 

az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi 
nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten 
alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a 
világtörténelem f bb eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós 
céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU 
struktúráinak, f bb célkit zéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a 
kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása egyaránt. 

Az állampolgári kompetencia kialakítása során olyan képességekre és készségekre is 
támaszkodni kell, mint a közügyekben kifejtett hatékony együttm ködés, a helyi és a tágabb közösségeket 
érint  problémák iránti érdekl dés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Ez a kompetencia 
magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböz  – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott 

döntések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a részvételt a döntéshozatalban (els sorban szavazás 
útján). 

A pozitív attit dök az emberi jogok teljes kör  tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenl ség, a 
demokrácia, a vallási és etnikai sokszín ség tiszteletben tartását. Pozitív attit d a településhez, az 
országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata, a részvétel iránti 
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nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felel sségérzetnek és a közösségi 
összetartozást megalapozó közös értékek, demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának 
kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, 
valamint a fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének tiszteletét is jelenti. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és 
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is ket. A kiegyensúlyozott kapcsolatok és a 
társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat és az általánosan 
elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a 
nemek közti egyenl séggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával 
kapcsolatos alapvet  fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak kulturális és 
társadalmi-gazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának a megértése 
is. 

E kompetencia alapja az a sokféle képességre épül  készség, hogy az ember különféle 
területeken tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböz  néz pontokat, 
tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.  

Az attit dök vonatkozásában az együttm ködés, a magabiztosság és az integritás a 
legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejl dés, az interkulturális kommunikáció 
iránti érdekl dés. Az attit d fontos része a személyes el ítéletek leküzdése és a törekvés a 
kompromisszumra. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelel  kezelése, valamint a változások 
iránti fogékonyság. 

Kezdeményez képesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményez képesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék megismerni 
tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehet ségek megragadására. Ez 
tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai 
érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek 
és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség 
van. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthet  
lehet ségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság m ködésének átfogóbb megértését 
és a pénz világát érint  magabiztos tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a 
vállalkozások m ködésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, 
a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítél képesség, a tapasztalatok értékelése, a 
kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. 

A pozitív attit döt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló 

motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában.  

Esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez készség 

Az esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez készség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve 
az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a 
hagyományos m vészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a 
táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális m vészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a 
modern m vészeti kifejez eszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

Az esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez készség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 
egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a f bb m vészeti alkotások ért  és beleérz  ismeretét a 
népszer  kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide tartozik az európai országok, nemzetek 
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és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége meg rzésére irányuló igénynek, a közízlés fejl désének, 
valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. 

Olyan képességek és készségek értend k ide, mint a m vészi önkifejezés, a m vészi érzék, a 
m alkotások és el adások értelmezése és elemzése, a saját néz pont összevetése mások véleményével, a 
kulturális tevékenységben rejl  gazdasági lehet ségek felismerése és kiaknázása, s ez által az általános 
életmin ség javítása. 

A pozitív attit dök alapját a m vészet szeretete, a m vészi kifejezés sokfélesége iránti 
nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdekl dés, a 
fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a m vészi önkifejezés és a 
kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok önismerete, emberi 
kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

A hatékony, önálló tanulás  
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni 

egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az id vel és az információval. 
Felismeri szükségleteit és lehet ségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 
feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló 
tanulás arra készteti a tanulót, hogy el zetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek 
együttesére támaszkodó készségeit a legkülönböz bb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési 
folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia 
elengedhetetlen eleme. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attit dök 

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az embernek 
megfelel  ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeir l, a szükséges kompetenciákról, 
tudástartalmakról és szakképesítésekr l. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse saját 
tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának er s és gyenge pontjait, valamint képes legyen 
megtalálni a számára elérhet  oktatási és képzési lehet ségeket, útmutatásokat, támogatásokat. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvet  készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 
számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása és 
beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció 
folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus 
mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, 
saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 

A pozitív attit d tanulás iránti bels  motivációt feltételez, amelynek folyamatos fenntartásához 
elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználja, új tanulási lehet ségeket 
kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazza. 

 

II.2. M VELTSÉGI TERÜLET 

II.2.1. A Nat m veltségi területeinek felépítése 

A Nat az alap és középfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszára fogalmaz meg érvényes értékeket, 
m veltségképet, tudás- és tanulásértelmezést. Mivel egyre inkább felértékel dik a formális, informális, 
nem formális kultúra- és tudásközvetít  rendszerek, intézmények, szervezetek szerepe, id vel a kötelez  
iskolai képzés nem nyújthat befejezett, lezárt tudást. Így az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 
motívumok és tanulási képességek, készségek, jártasságok, attit dök kialakítása alapvet  jelent ség vé 
válik.  

A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra oszlik. A 
Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz kapcsolódnak. Ezek a 
következ k: 
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az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

– 1–4. évfolyam; 

– 5–8. évfolyam 

Az alsó tagozat (1–4. évfolyam) els  két évében a szabályozás lehet vé teszi az ebben az 
életkorban különösen jelent s egyéni különbségek kezelését. A 3–4. évfolyamon er teljesebbé válnak – a 

negyedik évfolyam végére már meghatározóan – az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott 
tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejez d  
elvárásokra összpontosít. A Nat az els  négy évfolyamot tekinti az els  önálló képzési szakasznak. 

A felső tagozat (5–8. évfolyam) funkciója els sorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának 
a folytatása. A 7–8. évfolyam alapvet  feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 
összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz meger sítése, b vítése, 
finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése. A Nat a második négy évfolyamot tekinti a 
második önálló képzési szakasznak. 

A Nat-ban megjelenített m veltségterületi követelmények azonos szerkezet ek. Az Alapelvek, 

célok cím  fejezetet a Fejlesztési feladatok követik, majd a fent említett nevelési-oktatási szakaszoknak 
megfelel en a közműveltségi tartalmak zárják.  

 

II.2.2. Ajánlás a Nat m veltségi területek százalékos arányaira 

 

M veltségi területek 1–4. 5–6. 7–8. 9–10. 11–12.* 

Magyar nyelv és irodalom 27-40 15-22 10-15 10-15 10 

Idegen nyelvek 2-6 10-18 10-15 12-20 13 

Matematika 13-20 13-18 10-15 10-15 10 

Ember és társadalom 4-8 6-10 10-15 8-15 10 

Ember és természet 4-8 6-10 15-20 15-20 10 

Földünk – környezetünk – 2-4 4-8 5-8 – 

M vészetek 14-20 10-16 8-15 8-15 6 

Informatika 2-5 4-8 4-8 4-8 4 

Életvitel és gyakorlat  4-8 4-10 4-10 4-8 – 

Testnevelés és sport 20-25 20-25 15-20 14-20 15 

* Csak a minimális százalékos arány. 

A szakközépiskolában és a szakiskolában a szakképzésr l szóló törvényben meghatározott id keretet kell 
biztosítani a Nemzeti alaptantervben meghatározott iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmának 
feldolgozására. 
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1.2.  A Kerettanterv 

1.2.1. Az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjér l 

A nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) és j) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet  államtitkár 
feladat- és hatáskörér l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, az egyes szolgáltatásokkal összefügg  igazgatási szolgáltatási díj 
tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet  államtitkár feladat- és 
hatáskörér l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következ ket rendelem el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed 

a) a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés 
b)–e), valamint g) pontjában foglalt köznevelési intézményekre (a továbbiakban együtt: iskola), 

b) a pedagógus és a nevel  és oktató munkát közvetlenül segít  munkakörben alkalmazottakra, az 
óraadókra, 

c) az Oktatáskutató és Fejleszt  Intézetre (a továbbiakban: OFI). 

2. A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok 

2. § (1) Az iskola az oktatásért felel s miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Nat) alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott pedagógiai 
szakaszokra (a továbbiakban: pedagógiai szakaszok), iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos 
köznevelési célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket alkalmazhatja az e rendelet 16. §-ban 

foglaltakra figyelemmel. 

(2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe. 

(3) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és kiegészíti az 
iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra meghatározott nevelési 
és fejlesztési feladatokat az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi tantervébe, hogy az adott 
tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési feladatainak arányos elvégzését, továbbá az 
adott kétéves kerettantervi szakaszhoz meghatározott tartalmi követelmények arányos elsajátítását 
valósíthatja meg. 

(4) Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos szakaszolása szerint meghatározott 
követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az egyes kétéves szakaszok között nem 
csoportosíthatja át. 

(5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai egységeiben 
meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti. 

(6) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos 
iskolatípusra kiadott tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélheti. A kerettantervek 
felcserélése akkor lehetséges, ha a felcserélésben érintett kerettantervek alapóraszáma megegyezik, 
vagy ha a magasabb éves óraszámra épül  kerettanterv többlet id keretét az iskola a helyi tantervébe 
a szabadon felhasználható éves órakerete terhére építi be. 

(7) Az iskolában az emelt szint  ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az 
énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható. 
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(8) A középiskolának a helyi tantervében kell meghatároznia a 11–12. évfolyamon az emelt szint  
érettségire történ  felkészítéshez és az emelt szint  oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és 
követelményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeir l szóló 40/2002. (V. 
24.) OM rendelet alapján. 

3. A kerettantervek feladata, felépítése 

3. § (1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai 
szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat. 

(2) A kerettanterv meghatározza 

a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, 

b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban 
érvényesítend  feladatait, a személyiségfejlesztés lehet ségeit és értéktartalmát, 

c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, 

d) a m veltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát, 

e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és 
összhangjának biztosítását, 

f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, 

g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából. 

(3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a 
pedagógusok pedagógiai tervez  tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a tanulói 
teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését. 

4. § (1) Az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített 
kerettantervnek alkotóelemét képezik az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos 
köznevelési feladathoz készített tantárgyi kerettantervek. 

(2) A tantárgyi kerettanterv meghatározza 

a) a tantárgyi bevezet t, amely megjelöli 

aa) az adott tantárgy pedagógiai céljait és feladatait, 

ab) a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljait, 

ac) a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében betöltött szerepét, 

ad) az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos fejlesztési céljait, 

b) a tantárgyi tartalmakat, azon belül: 

ba) a tematikai egységeket, amelyek az egyes m veltségterületi tantárgy nagyobb átfogó 
témaegységeit, témaköreit nevesítik, és amelyek a tematikai egységek az adott tantárgyi terület 
sajátosságaitól függ en lehetnek konkrét téma- vagy képességterületek azzal az eltéréssel, hogy a 
tevékenységre épül  m veltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként 
jelennek meg, 

bb) az el zetes tudást, amely a témakörhöz kapcsolódó tartalmak sikeres elsajátításához szükséges, 
kulcsfogalmakat, ismeretelemeket, szabályokat, képességeket foglal össze, 

bc) a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait, amelyhez illeszkedve az adott tematikai egység 
tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt nevelési és fejlesztési feladatok kerülnek 
megnevezésre az egy vagy két évfolyamonként meghatározott, a tantárgyra jellemz  sajátos 
pedagógiai és fejlesztési célok és feladatok alapján, 

bd) az ismeretek, fejlesztési követelmények rendszerét azzal, hogy a tematikai egység tartalmi 
elemeinek és fejlesztési feladatainak megjelenítését a tematikai egység sajátosságainak megfelel en 



A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 130 

kell meghatározni, figyelemmel a tantárgy és a tematikai egység sajátosságaira és a tantárgyi, 
tantárgyközi kapcsolódási pontok megjelenítésére, 

be) a kulcsfogalmak, fogalmak rendszerét, amely a kulcsfogalmak, továbbá a fogalmi gondolkodás 
fejlesztéséhez szükséges fogalmi m veltség összetev it tartalmazza, 

bf) a fejlesztés az egy vagy két évfolyamos szakasz végére elvárt eredményeit, amely az adott 

tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek határozza meg, 

c) a kerettantervek tartalmának elsajátításához minimálisan szükséges – a tematikai egységekhez 
vagy adott évfolyamhoz kapcsolódó – óraszámot, amelyhez képest az iskola – a 2. § (5) bekezdésben 
foglalt kivétellel – kevesebb óraszámban nem építheti be a tantárgyi kerettantervet a helyi tantervébe. 

5. § (1) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti iskolatípusokra és pedagógiai szakaszokra 
készített kerettantervek 

a) az Nkt. 6. mellékletében, az osztályok meghatározott heti id keretig, továbbá a Nat 
Mellékletében a II. RÉSZ II.2.2. Ajánlás a Nat m veltségi területek százalékos arányaira alpontban, 
Nemzetiségi iskolai neveléshez-oktatáshoz készített kerettanterv esetén a Nat II. RÉSZ II.2.3. Ajánlás 
a nemzetiségi iskolákban a Nat m veltségterületi százalékos arányaira alpontban meghatározott 
összes óraszám kilencven százalékára, 

b) alternatív nevelést-oktatást folytató iskola esetén a Nat mellékletében a II. RÉSZ II.2.2. Ajánlás a 
Nat m veltségi területek százalékos arányaira alpontban meghatározott óraszám száz százalékára 

készülhetnek. 

(2) A Nat és e rendelet együttes alkalmazásával készített kerettantervek egységes szerkezetet 
követnek. 

(3) Kerettantervet lehet készíteni 

a) teljes pedagógiai szakaszra, 

b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–e), valamint g) pontjában meghatározott iskolatípusra, 

abban az esetben, ha az tartalmazza a teljes kör  tantárgyi rendszert, az érintett pedagógiai szakaszok 
mindegyik évfolyamára és az összes tantárgyára kiterjed  teljes tananyagtartalmat. 

(4) A miniszter az oktatásirányítási feladatok megvalósítása érdekében, továbbá egyes sajátos 
köznevelési feladatok megvalósításához a (3) bekezdésben foglaltaktól eltér  kerettantervet is 
készíthet. 

(5) Az alternatív nevelés-oktatást folytató iskola kerettanterve az Nkt. 9. § (8)–(10) bekezdéseire 
figyelemmel eltérhet a 3–5. §-okban meghatározottaktól. 

 

1.2.2. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás els  szakasza, az alsó tagozat az iskolába lép  kisgyermekben óvja és 
továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdekl dést és nyitottságot. Átvezeti a 
gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeib l az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá 
teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az 
iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejl dését, érését. A 
tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszer  tanulással, problémahelyzetekb l 
kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönz  feladatokkal – fejleszti az alapvet  
képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdekl dést l motivált, szabályozott és kötetlen 
tevékenységek célszer en kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felel sségtudatot, a 
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kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad, 
magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttm ködés 
tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Meger síti a humánus 
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva el segíti a személyiség érését. 
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 
folyamatát. Tör dik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-

kulturális környezetéb l vagy a szokásostól eltér  ütem  éréséb l, fejlesztési szükségleteib l 
fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épül  differenciált tanulásszervezéssel és 
bánásmóddal szolgálja. Az alapvet  képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 
tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a 
feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 
tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejl dési jellemz it és fejlesztési szükségleteit tekinti 
irányadónak. 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók 
elvárásainak megfelel en él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy 

a gyerek, testvér, barát stb. szerep betölt je hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok 
újraértelmezésére.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelel  szinten az 
ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves 
ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer 
ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, m alkotásokat). Ismeri nemzeti 
ünnepeinket, ezek id pontját, részt vesz érzelmi azonosulását segít  tevékenységekben (népi 
hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy 
adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszer  
közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi 
hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttm ködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös 
tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeir l és lehet ségeir l. Azonosítja a saját és 
mások alapvet  érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelel  szinten ismeri a 
kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelel  kooperatív 
készséggel. Ismeri a különböz  megbízatások betöltésével együtt járó felel sséget és a feladatok 
megosztásának fontosságát.   
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A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvet  együttélési, együttm ködési normákat a családban, az 
iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi 
ünnepekkel és az ezekhez köt d  szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, 
gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel 
elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az id járásnak megfelel en ruhát választani és felöltözni. 
Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelel  folyadékbevitel egyaránt fontos az 
egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, 
figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot közötti különbséget. Képes 
egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a véd oltások is fontos eszközei az 
egészség meg rzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. 
Megtapasztal relaxációs technikákat, képes légz gyakorlatok és egyszer  tornagyakorlatok (például 
reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 
környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és m vészeti, alkotó tevékenység több formáját, 
és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felel sségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek 
megfelel  magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet 
sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, 
hogy a vállalt feladatok felel sséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelez  
feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 
megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvez  és kedvez tlen folyamatokat, tudja 
elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, 
amelyek annak min ségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet 
esztétikumát, harmonikus m ködését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek meg rzésére. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökken mentességét vagy 
megfelel  min ségét biztosítják. Felismeri a különböz  foglalkozások együttm ködésének 
fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a 
foglalkozásokat különböz  szempontrendszer szerint.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvet  élelmiszerek árát. A matematikai 
m veletekr l, illetve a mértékegységekr l szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. 
Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az 
energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és a 
világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.  
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Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelz  szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 
televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az  szabadidejében, 
valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból 
adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját id beosztása szerint készül az órákra. Vannak 
élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önm velésnek egyéb lehet ségei is 
léteznek. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthet  és kifejez  beszédre. Figyelemmel tud követni szóbeli 
történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit, 
olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját 
véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelel en képes szövegek ért  olvasására, illetve fokozatosan 
kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggy jtés és elrendezés szabályainak alapjait. 
Ismer és alkalmaz néhány alapvet  helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és 
ismeretterjeszt  m vek megértésére és értelmezésére. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdekl dés. Felfedezi, hogy más országokban 
más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más 
kultúrák befogadására. Egyszer  idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi 
tevékenységei a korosztályának megfelel  dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez 
köt dnek. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a 
síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszer  méréseket, az 
eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai algoritmusok 
felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni 100-as számkörben. 
El tudja dönteni egyszer  állítások igazságértékét, felismer egyszer  logikai kapcsolatokat. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdekl dése a sz kebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése iránt. 
Képessé válik a természeti világ alapvet  jelenségeinek felismerésére, egyszer  törvényszer ségek 
meglátására. Képes arra, hogy egyszer  megfigyeléseket, kísérleteket végezzen el pontos utasítások 
alapján. Tud egyszer  technikai eszközöket megfelel  módon használni. Konkrét példákban felismeri 
az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, a káros következményeket. Felismeri a 
közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a helyes magatartásminták követésére. 
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Digitális kompetencia 

Kialakul és fejl dik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdekl dés. Képessé válik az IKT-

eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg létrehozása, 
továbbítása). 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történ  közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 
együttm ködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni ket. Elfogadja a 
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szül földhöz, a hazához való köt dés kialakulásához. 

Kezdeményez képesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kit zött célok elérésében, vállalja az ezeket el segít  feladatokat (pl. háziállatok, 
növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út is vezethet, 
egyszer  élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felel s a vállalt 
feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes el re látni cselekedetei 
egyes kockázatait.  

Esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez képesség 

A tanulónak fejl dik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását 
segít , a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejleszt  játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes 
rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval kapcsolatos 
élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott események 
zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelel  szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás iránti 
attit dje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel képes saját 
tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív 
visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit, gyakorlatot 
szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. Képes kisebb segítséggel vagy anélkül 
házi feladatai elvégzésére. 
 

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel lev  differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 
oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 
feladata, hogy felismerje a kiemelked  teljesítményre képes tanulókat, segítse ket, hogy 
képességeiknek megfelel  szint  eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló 
csak akkor képes erre, ha lehet séget és bátorítást kap. A megfelel  oktatási módszerek, munka- és 
tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési 
programok, a differenciálás különböz  lehet ségei során a pedagógusok megfelel  feladatokkal 
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejl désüket, és az adott szakasznak megfelel  kihívások elé 
állítják ket. 
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A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesít  
tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 
megszüntetését. 

A sajátos nevelési igény  tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
el segítheti a nem sajátos nevelési igény  tanulókkal együtt történ  – integrált – oktatásuk. Esetükben 
a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más 
gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvet  célja a feln tt élet sikerességét megalapozó 
kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igény  tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért 
a fejlesztés a számukra megfelel  tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél teljesebb 
önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejl dés egyéni üteméhez. A tartalmak 
kijelölésekor lehet ség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszer sítésére, illetve 
új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igény  tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vev  
pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 
kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igény  tanulók csoportjaira jellemz  – módosulásait. Szükség esetén egyéni 
fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás 
céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 
megoldásához alternatívákat keres. Együttm ködik különböz  szakemberekkel, a gyógypedagógus 
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igény  tanulók 
számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási 
segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segít  eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 
sajátos nevelési igény  tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésr l 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési 
igény  tanulóknak a nem sajátos nevelési igény  tanulókkal együtt (integráltan) és a t lük 
elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történ  nevelésére, oktatására. 
 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelez  tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhet  órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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A kerettantervek által el írt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló id keret 
kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás id kerettel rendelkez  tantárgy kerettanterve 
tehát heti fél (évi 18) óra szabad id keretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, 
melyet a helyi igényeknek megfelel en a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. 
 

1.2.3. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, fels  tagozat, 5–8. évfolyam 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás fels  tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz 
nevel -oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai 
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejl dése, 
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az 
iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5–6. 

évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap f  
hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejl déséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe 
veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása er sen köt dik az érzékelés útján szerzett 
tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés 
folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdül kor kezdetét l viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és 
elemz  gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a 
különböz  érdekl dés , eltér  értelmi, érzelmi, testi fejlettség , képesség , motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdekl désüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelel en 
felkészíti ket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történ  továbbtanulásra, illetve az iskolai 
nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészít  szakaszára, összességében ezzel is támogatva 
a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató 
érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 
módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 
kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának 
tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók 
tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez el nyben részesíti az életszer , 
valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a 
kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik, 
belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között be 
kell tartani, kivéve az olyan széls séges eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel 
kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi gondolkodása 
posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja. 
Tudatosul benne, hogy az emberek különböz  értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az értékek 
és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz 
köthet  magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz sz kebb közösségében nemzeti 
hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó m alkotásokat. Annak érdekében, hogy 
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er södjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való köt dés, megismeri azok legfontosabb 

értékeit, kiemelked  személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére 
jellemz  sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez 
köt d  hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szül föld, a 
haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való köt dés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája 
iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy 

magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszél  
népek kultúrájának egy-egy jelent s vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra 
értékeir l, és ismer ennek meg rzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 
technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttm ködés képességére. 
Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. 
Megismerkedik az alapvet  emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az t 
megillet  jogok érvényesítési lehet ségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az er szakmentességet 
biztosító technikákat a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan 
tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják. 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelel  szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és egyre 
több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelent ségét, vagyis cselekedetei, 
reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és stresszkezelés 
lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud 
kapcsolódni különböz  kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelel  humánus 
magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, feltárni a jóra 
ösztönz , illetve a destruktív csoportok eltér  jellemz it. Több szempontból is rálát egy vitás 
helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-n , gyerek-szül , diák-

tanár). Képes felismerni bizonyos el ítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálja és 
elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi 
hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során el forduló súlyos 
problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelel  segítséget tud kérni. A szakasz végére a tanuló 
értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a 
szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felel sséget is. Tud a pozitív és 
negatív családtervezés különböz  lehet ségeir l, ismeri a m vi terhességmegszakítás lelki és fizikai 
veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a csecsem gondozás néhány alapvet  lépését.  

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvet  szabályát. Ismeri a 
tisztálkodással kapcsolatos alapvet  szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd 
megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és m vészeti 
tevékenység hozzájárul lelki egészségünk meg rzéséhez, így fokozatosan kialakul az igénye ezek 
iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely 
hozzásegíti lelki egészségének meg rzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni 
aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltölt dés és kikapcsolódás jelent ségével. Tudatosan figyel 
testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási 
technikákat, tisztában van a nem megfelel  stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival 
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(különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli 
ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megel zésének módját. 

Felel sségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bizonyos 
helyzetekben kérésre képes felel sséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében él  
rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal él  embereken 
egyes helyzetekben  is képes segíteni. Az iskola lehet séget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot 
szerezzen a fogyatékkal él kkel való együttélésr l, amelynek során felismeri a segít  tevékenység 
fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejl dnek a környezet-harmonikus, környezetkímél  életvezetéshez szükséges 
szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 
min ségi változás, fejl dés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, sem nem 
érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten 
értékelni. Felismeri a mindennapi életben el forduló, a környezetet szennyez  anyagokat, a 
környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival együttm ködésben tudatosan, a 
környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola bels  és küls  környezetét. Nem 
hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, el nyben 
részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az 
anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 
fogalmát. 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli t leginkább, és felismeri, hogy érdekl dési körét, 
motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelel  ismeretekkel 
rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az 
élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kit zni és jöv képet felállítani. Van önkritikája, képes 
különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél 
elérésének összefüggéseit. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, viszonylagosságát, 
hibáit és fejl dését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes országok eltér  
mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az anyagi és 
kapcsolati t ke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan 
valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel 
kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy különböz  országokban milyen 
életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány összefüggést az életszínvonal, a globális 
problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 
elektronikus gy jt munkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes mértékével. 
Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges 
veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelen  verbális agresszió elhárítására megfelel  
kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem 

kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illet en. 
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A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvet , tanulást segít  technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá 
teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges küls  (rend, fény, csend) és bels  
(munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérend  cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni 
a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszer bb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer 
tudásmegosztó és tudásépít  platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg 
szabatosan indokolni. A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb 
információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegend  
önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelel  teljesítményt 
nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelel  fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan 
módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  
 
 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú szövegeket 
biztonságosan elolvasni, értelmez  hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg lényegének 
felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, 
ismeretterjeszt , publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvet  eljárásainak önálló 
alkalmazására, különböz  m fajú és rendeltetés  szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, 
jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelel  módon részt 
vesz az infokommunikációs társadalom m fajainak megfelel  információszerzésben és 
információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhet  írásbeli kommunikációra. 
Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböz  szövegtípusokban és 
m fajokban. Képes rövidebb szövegek összegy jtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási 
kézikönyvek használatában, törekszik a normakövet  helyesírásra. Képes m vek önálló befogadására 
és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természet  információk adekvát 
verbális leírására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérl  különböz  szint  szabályokat, ami 
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett 
törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra fontosságát. 
Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos nyelvtanulás és az 
önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 
alapvet  fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszer  
interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segít kész. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszer  
modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszer  ok-okozati összefüggéseket, 
logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben 
is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. A tanuló képes 
következtetésre épül  problémamegoldás során egyszer  algoritmusok kialakítására, követésére. A 
tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák 
megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 
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Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet m ködési alapelveit, illetve az egyszer bb technológiai 
folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvet  
tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és megfigyelési 
képességei fejl désének köszönhet en tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre 
kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és 
kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán 
kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, 
hogy er forrásaink dönt en végesek, és ezeket körültekint en, takarékosan kell hasznosítanunk. 
Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 
meghozatalára. 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvet  számítógépes 
alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási 
tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban 
képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár megadott 
szempontok szerinti gy jt munkában is. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre 

önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció 
(e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehet ségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 
kommunikációban rejl  veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 
kapcsolatok közötti különbségeket, kell  óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és 
maga is felel sséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és 
elfogadja a kulturális sokszín séget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó 
alapvet  fogalmakat. Képes együttm ködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, 
önként vállal feladatokat különböz , általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget 
nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a 
közösség tagjai felel sek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos 
következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érint  kérdésekben, 
meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve 
hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és 
általában az Európához való tartozás tudata. 

Kezdeményez képesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 
következményeit. Képes a korának megfelel  élethelyzetekben felismerni a számára kedvez  
lehet ségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként segítséggel - 
meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás 
megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó. 

Esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez képesség 

A tanuló képes korának megfelel , különböz  m vészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 
képz m vészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad 
asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböz  m vészeti 
területeken alkalmazott kifejez eszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes történetek, 
érzések, élmények feldolgozására különböz  dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai, továbbá 
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képz m vészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen 
környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni, 
számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a 

figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a figyelem és a 

motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje 
pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre gyakorlottabb abban, 

hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. 
Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 
 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel lev  differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 
oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelked  teljesítményre képes tanulókat, segítse ket, hogy 
képességeiknek megfelel  szint  eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló 
csak akkor képes erre, ha lehet séget és bátorítást kap. A megfelel  oktatási módszerek, munka- és 
tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési 
programok, a differenciálás különböz  lehet ségei során a pedagógusok megfelel  feladatokkal 
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejl désüket, és az adott szakasznak megfelel  kihívások elé 
állítják ket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesít  
tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 
megszüntetését. 

A sajátos nevelési igény  tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
el segítheti a nem sajátos nevelési igény  tanulókkal együtt történ  – integrált – oktatásuk. Esetükben 
a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más 
gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvet  célja a feln tt élet sikerességét megalapozó 
kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igény  tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért 
a fejlesztés a számukra megfelel  tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél teljesebb 
önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejl dés egyéni üteméhez. A tartalmak 
kijelölésekor lehet ség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszer sítésére, illetve 
új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igény  tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vev  
pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 
kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – 

egyes sajátos nevelési igény  tanulók csoportjaira jellemz  – módosulásait. Szükség esetén egyéni 
fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás 
céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 
megoldásához alternatívákat keres. Együttm ködik különböz  szakemberekkel, a gyógypedagógus 
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igény  tanulók 
számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási 
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segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segít  eszközökhöz való 
hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 
sajátos nevelési igény  tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésr l 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési 
igény  tanulóknak a nem sajátos nevelési igény  tanulókkal együtt (integráltan) és a t lük 
elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történ  nevelésére, oktatására. 
 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelez  tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhet  órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek által el írt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló id keret 
kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás id kerettel rendelkez  tantárgy kerettanterve 
tehát heti fél (évi 18) óra szabad id keretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, 
melyet a helyi igényeknek megfelel en a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg. 

 

2.  A HELYI TANTERV ÁTALAKÍTÁSA 

2.1. A helyi tantervünk fejlesztési irányai, szabadon tervezhet  órakeret felhasználása 

Az alapozó funkció tartamának és hatékonyságának növelése els sorban a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a matematika m veltségi területek (tantárgyak) esetében látszik indokoltnak, hiszen a 
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vizsgálatok, felmérések e téren jeleznek problémákat. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak — 

többek között — magukban foglalják a kommunikációs képesség és az olvasás-szövegértés 
fejlesztését, a problémamegoldás pedig f leg a matematika tantárgyhoz köthet . Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az alapképességek fejlesztésébe ne kapcsoljuk be a többi m veltségi területet és 
tantárgyat, hiszen az alapkészségek és alapképességek fejlesztése minden pedagógus feladata. 

Alapkészségek:  

 Olvasáskészség (olvasástechnika)  
Amíg a bet z  olvasáskészség nem válik gyakorlott olvasáskészséggé, addig nem sajátítható el 
a szövegértés. 

 Íráskészség  
Bár a jól m köd  rajzoló íráskészséggel bármelyik szót le lehet írni, de gyakorlati célra 
alkalmatlan. A kiírt íráskészség azonban 4-5. osztályban a gyakorlatlanság miatt alig 
olvashatóvá válik, ezért nagyobb gondot kell fordítani a kiírt íráskészség fejlesztésére. 

 Elemi számolási készség 

Ezen a számírás, mértékegység-váltás és a négy alapm velet 100-as számkörbeli készségeit 
értjük. Könnyen belátható, hogy ezek optimális kiépülése és optimális begyakorlottsága nélkül 
homokvárként d lhet össze a matematika tanítása. Ugyanakkor a kutatások azt is 
bebizonyították, hogy az elemi számolási készség szorosan összefügg az intelligencia 
fejlettségével.  

A helyi tantervünk tartalmi átdolgozása során kiemelt figyelemmel voltunk a következ kre: 

 Az önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása 

 Információszerzés- és feldolgozás 

 A kommunikációs képességek 

 A szociális kompetenciák 

 A térbeli, id beli, mennyiségi viszonyokban való tájékozódás. 

Kulcskompetenciák strukturálása (ismeret-, képesség- és attit dtartalmak)  
  Anyanyelvi kommunikáció  
  Idegen nyelvi kommunikáció  
  Matematikai kompetencia  

  Alapvet  kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén  
  Digitális kompetencia  
  A hatékony önálló tanulás  
  Szociális és állampolgári kompetencia  
  Kezdeményez  és vállalkozói kompetencia  
  Esztétikai-m vészeti tudatosság és kifejez képesség  

Kiemelt fejlesztési feladatok  
 Énkép, önismeret  
 Hon- és népismeret  
 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  
 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Gazdasági nevelés 

 Környezettudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása  
 Testi és lelki egészség 

 Felkészülés a társadalmi életre  
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3.  A HELYI TANTERV 

3.1. A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Helyi 
Tantervének alapja az Oktatáskutató és Fejleszt  Intézet (OFI) által készített 
kerettanterv, amely az 51/2012. (12.21.) EMMI rendelet mellékleteként elfogadott és 
ajánlott tanterv, az Apáczai Kiadó által átdolgozva 

A választott kerettantervek: 

3.1.1. Kerettanterv 1-4. osztály adaptálva 

Kötelez  tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Etika/Hit – és erkölcstan 

 Környezetismeret 
 Ének-zene  

o B változat 
 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport 

Szabadon választható tantárgyak 

 Tánc és mozgás 

 Informatika 

3.1.2. Kerettanterv 5-8. osztály adaptálva az alábbi változatok szerint: 

Kötelez  tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o B változat 
 Idegen nyelv 

o Angol nyelv 

 Matematika 

o B változat 
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 
 Etika/Hit-és erkölcstan 

 Természetismeret 
 Biológia-egészségtan 

o B változat 
 Fizika 

o B változat 
 Kémia 

o B változat 
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 Földrajz 

 Ének-zene 

o B változat 
 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 
 Testnevelés és sport 

3.2.  Tantárgyi rendszer 

Tantárgyak a kezd  és bevezet  szakaszban az 1–4. évfolyamon 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv (angol) 

Matematika 

Etika/Hit-és erkölcstan 

Környezetismeret 
Ének-zene 

Vizuális kultúra 

Életvitel és gyakorlat 
Testnevelés és sport 

 

 

Tantárgyak az alapozó és fejleszt  szakaszban az 5–8. évfolyamon 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv (angol) 

Matematika 

Etika/Hit-és erkölcstan 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Természetismeret 

Fizika 

Kémia 

Biológia - egészségtan 

Földrajz 

Ének-zene 

Hon- és népismeret 

Vizuális kultúra 

Informatika 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és sport 

Osztályf nöki 
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3.3. Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási id kerete 

(6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez) 

évfolyam 
gyermek, tanuló heti 

óraszáma 
osztályok heti időkerete 

nemzetiségi 
iskolai neve-
lés-oktatás 
többlet tan-
órai foglal-
kozásainak 

száma 

sajátos nevelési igényű tanulók heti 
egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma 

 
BA test-
nevelés 
nélkül 

BB test-
nevelés 

BC órák 
test-

neve-
léssel 

CA 
enge-
délye-

zett 

CB a 
hittan 

többlet 
órakere-
te egy-
házi in-
tézmé-
nyek-
ben 

CC 6 és 
8 évf. 

gimná-
zium 
több-
letórái 

DA 
nemzetiség 

EA 
értelmi 
fogya-
tékos 

EB 
gyen-
gén 
látó 

EC 
vak, 

nagyot-
halló, 
moz-

gás- és 
be-

széd-
fogya-
tékos 

EE 
siket 
és 

autista 

EF 
egyéb 

első  
évfolyam 

20 5 25 52 1   2  3  7  8  10  3 

második 
évfolyam 

20 5 25 52 1   2  3  7  8  10  3 

harmadik 
évfolyam 

20 5 25 52 1   2  3  7  8  10  3 

negyedik 
évfolyam 

22 5 27 55 1   2  3  7  8  11  3 

ötödik 
évfolyam 

23 5 28 51 1 2  2  3  8  9  11  3 

hatodik 
évfolyam 

23 5 28 51 1 2  2  3  8  9  11  3 

hetedik 
évfolyam 

26 5 31 56 1 2  2  4  8  10  12  4 

nyolcadik 
évfolyam 

26 5 31 56 1 2  2  4  8  10  12  4 
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3.4.  Óraterv 1–8. évfolyamra 
 

 

I. Kötelez  tantárgyak és heti óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 7 8 7 7,5 6 7,5 6 

Idegen nyelvek          2 2 

Matematika 5 4 5 4 5 4 5 4 

Etika/Hit-és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Összes heti óraszám 25 23 25 23 25 22 27 24 

Szabadon tervezhet  
órakeret  2  2  3  3 

Rendelkezésre álló 
órakeret  25  25  25  27 
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II. Kötelez  tantárgyak és heti óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Helyi 

OFI 

keret- 

tanterv 

Magyar nyelv és irodalom 4,5 4 5 4 5 3 5 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4,5 4 4 3 3 3 3 3 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 2 2        

Fizika       1,5 2 1,5 1 

Kémia       1,5 1 1,5 2 

Biológia-egészségtan       1,5 2 2 1 

Földrajz       1,5 1 1,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 1 1    1   0,5   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 1   1 1 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 1 1 1 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes heti óraszám 28 26 28 25 31 28 31 28 

Szabadon tervezhet  
órakeret  2  3  3  3 

Rendelkezésre álló 
órakeret  28  28  31  31 

 

Prioritások:  Magyar, matematika, környezetismeret (alsó) 
 Hon-és népismeret, Informatika (fels ) 
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3.5. Tantervi órák a tanévben  

(OFI kerettanterv az 1-8. évfolyamon) 

Tantárgy 

Óraszám osztályonként 
alsó tagozaton 1-4. 

évfo-
lyam   

Óraszám osztályonként 
felső tagozaton 5-8. 

évfo-
lyam   

Alsó és 
felső 

tagozat 
össze-

sen  

Műkö-
dő 

osztá-
lyok 

össze-
sen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

OFI keret-
tanterv 

Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 
Heti 
ösz-
szes 

Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi 
Heti 
ösz-
szes 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 288 8 288 7,5 270 7,5 270 31 5 162 5 180 5 162 5 162 18,5 49,5 80 

Történelem és 
állampolgári ismeretek 

                  2 72 2 72 2 72 2 72 8 8 14 

Idegen nyelv (angol)         
  

2 72 2 3 108 3 108 3 108 3 108 12 14 23 

Matematika 5 180 5 180 5 180 5 180 20 4 162 4 144 3 126 3 126 15,5 35,5 52 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 4 1 36 1 36 1 36 1 36 4 8 13 

Informatika         
     

1 36 1 36 1 36 1 36 4 4 7 

Környezetismeret 1 36 1 36 1,5 54 1,5 54 5                   5 8 

Természetismeret                   2 74 2 74         4 4 6 

Fizika                           1,5 54 1,5 54 3 3 6 

Biológia                           2 54 2 72 3,5 3,5 8 

Kémia                           1,5 54 1,5 54 3 3 6 

Földünk és 
környezetünk 

                          2 54 2 54 3 3 8 

Hon- és népismeret          1 36       1 1 2 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 8 1 36 1 36 1 36 1 36 4 12 16 

Rajz és vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 8 1 36 1 36 1 36 1 36 4 12 16 

Technika, életvitel és 
gyakorlat 

1 36 1 36 1 36 1 36 4 1 36 1 36 1 36 1 36 4 8 13 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 20 5 180 5 180 5 180 5 180 20 40 75 

Tantárgyak óraszáma 25 900 25 900 25 900 27 972 102 27 972 27 972 30 1080 30 1080 114 216 387 

Osztályfőnöki                   1 36 1 36 1 36 1 36 4 4 7 

Heti összes óraszám 25 900 25 900 25 900 27 972 102 28 1008 28 1008 31 1116 31 1116 118 220 362 

Működő osztályok 
száma 2016/2017. 
tanévben 

1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 14 14 

Heti összes óraszám  
a működő osztályokra 

25 900 50 1800 50 1800 54 1944 154 56 2016 28 1008 62 2232 62 2232 208 387 387 
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4. A TANULÓK TANÍTÁSI ÓRÁKON VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK 
RENDJE 

4.1. A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet: 

 a) kötelez , 

 b) választható tanítási óra. 

4.2. A kötelez  tanítási órák a kerettantervben meghatározott tantárgyak és tantervi modulok 
tananyagának elsajátítását, követelményének teljesítését, vagy az iskola helyi tantervében — 

kerettantervi kötöttségekt l mentesen — el írt tananyag elsajátítását, követelményeinek 
teljesítését szolgálják. 

4.3. Az iskola igazgatója minden év március 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 
tantárgyakról, amelyekb l a tanulók tantárgyat választhatnak. 

 A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat el reláthatóan melyik pedagógus fogja 
oktatni. A tájékoztató elfogadása el tt be kell szerezni a szül i közösség és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét. 

4.4. Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hány tanuló milyen nem kötelez  tanítási 
órán kíván részt venni. A tanulónak illetve kiskorú tanuló esetén a szül nek írásban kell 
bejelentenie, amennyiben a tanuló a következ  tanítási évben nem kíván részt venni a nem 
kötelez  tanítási órán, illetve jelentkezni kíván a nem kötelez  tanítási órára. 

4.5. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelez  tanítási órára, a tanítási év végéig, illetve ha a 
tanítási év vége el tt befejez dik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni, 
amennyiben err l a tényr l az iskola a tanulót és a kiskorú tanuló szül jét tájékoztatták. 

4.6. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja a választását. A tanulót e jogáról írásban 
tájékoztatni kell. 
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5. A HETI ÓRATERHELÉS MAXIMUMA 

 

A kötelez  és választható órák összege az Nkt. 6. melléklet B oszlopában meghatározott id keretet 

 az 1-4. évfolyamon legfeljebb heti kett , 

 az 5-6. évfolyamon legfeljebb heti három, 

 a 7-13. évfolyamon legfeljebb heti négy  

tanítási órával haladhatja meg. 

Ez azt jelenti, hogy az álam a 6. melléklet B oszlopa szerint finanszírozza az iskolát, de az egyes 

évfolyamokon ett l +/– el lehet térni. 

 

A napi maximális terhelés 

Nat 8.§ (1) A tanuló kötelez  és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem lehet több 

 6 tanítási óránál az els -harmadik évfolyamon, 

 7 tanítási óránál a negyedik évfolyamon, 

 7 tanítási óránál az ötödik-nyolcadik évfolyamon, 

 8 tanítási óránál a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon. 

Ez alapvet en nem tantervi probléma, hanem órarend szerkesztési feladat. 

Vannak kivételek, amelyekkel túlléphet  ez a keret. 

 

Amivel az órakeret túlléphet  

Nat 9.§ (1) A 8.§-ban a tanuló napi és heti terhelésekor figyelmen kívül kell hagyni 

 az egyházi iskolában szervezett hitoktatást, 

 a kötelez  tanórák száma és az osztályok engedélyezett heti id kerete különbözete terhére 
megszervezett egyéb foglalkozásokat, 

 a Nat. 27.§ (5)-(8) bekezdése alapján szervezett foglalkozásokat: 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, btm, magántanuló stb. 

 egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. 
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6. A TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE  

Évfolyam  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Tantárgy         

Magyar nyelv és 
irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem és 
állampolgári ismeretek 

    Történelem és állampolgári ismeretek 

Történelem és állam-

polgári ismeretek, 

ember és társadalom-

ismeret, etika 

Történelem és 
állampolgári 

ismeretek 

Idegen nyelv   angol Angol 

Matematika Matematika 

Informatika   informat. informat. Informatika 

Környezetismeret Környezetismeret     

Természetismeret     
Természet-

ismeret 

Természetismeret, 

egészségtan 
  

Fizika       Fizika 

Biológia       Biológia 
Biológia, 

egészségtan 

Kémia       Kémia 

Földrajz       Földrajz 

Ének-zene Ének-zene 

Rajz Rajz Rajz, mozgókép - m. 

Technika és életvitel Technika és életvitel 
Testnevelés és sport Testnevelés és sport 
Osztályf nöki     Osztályf nöki 

Etika/Hit-és erkölcstan 

Etika/ 

Hit-és 
erkölcst. 

   
Etika/Hit-és 
erkölcstan 

   

Hon- és népismeret     Hon-és népism.    
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M VÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA  
M VÉSZETI ÁGANKÉNT 

 

TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

M VÉSZETI ISKOLA 

 

  

 

 

A  

M VÉSZETOKTATÁS 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

 

 

 

 
 

TISZADOB
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

I. Bevezetés  
II. Iskolánkról 

 1. Az iskola képzési ideje 

III. Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 
1. Pedagógiai alapelvek 

2. Az iskolánkban folyó nevel -oktató munka pedagógiai céljai 
3. Az iskolában folyó nevel -oktató munka feladatai 
4. Módszerek, eszközök, eljárások 

IV. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

V. A tehetség, képesség kibontakozását segít  tevékenységek 

VI. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

VII. A szül k, a tanulók és a pedagógusok együttm ködésének formái, fejlesztése 

VIII. A képzés rendje 

1. Beiskolázás 

IX. M ködési feltételek, fejlesztések 

1. A nevel -oktató munka tárgyi feltételei 
2. A nevel -oktató munka személyi feltételei 
3. Pedagógus továbbképzés 

X. Az iskola ellen rzési és értékelési rendszere 

1. Az intézmény munkájának ellen rzése 

2. Az iskola bels  ellen rzésének feladatai 
3. Az iskola bels  ellen rzésének követelményei 
4. Az ellen rzés szintjei 

5. Az ellen rzési terv tartalma 

6. Az intézményben folyó munka értékelése, mérése 

XI. A Helyi tantervek célrendszere és funkciói, fejlesztési követelményei m vészeti 
áganként 

XII. A m vészeti alapvizsga általános követelményei 
XIII. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 
XIV. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
XV. Záró rendelkezések 
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I. BEVEZETÉS 

 

 
„Csak az erős ember érti meg a szeretetet, csak a 

szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség 

teremt művészetet.” 

Wagner 

 

Tiszadob körülbelül 2800 f s lakosságával Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnyugatibb 

csücskében fekv  település. Egyaránt határos Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyével. 

A külföldi t ke viszont nemcsak nagyközségünket, de megyénket is elkerülte, s csak az utóbbi 

id kt l tapasztalható lassú fejl dés. Ez jelent s mértékben befolyásolta a munkanélküliek 

számának alakulását. Településünk lakosságának közel 40 %-a kisebbségi, roma. A viszonyok 

rendezettek köztük és a magyarok között, bár életszemléletükb l, nehezen változó életformájából 

és legf képp szociális leszakadásukból (szakképzettség hiánya, munkanélküliség) következ en az 

intézményes képzésbe bekerül  gyerekek felzárkóztatására, kulturális asszimilációjára különös 

gondot kell fordítanunk. Az általános iskola által felvállalt integrált nevelés is a társadalomba 

való beilleszkedést, az életmin ség javítását segíti el . A szegregáció nem jellemz  jelenség 

Tiszadobon, s a roma nemzetiség eknek aránya a közeljöv ben várhatóan n ni fog. A 

munkanélküliek jelent s száma közülük kerül ki.  

Tiszadobon, a 2000-es népszámlálási adatok alapján, mondhatjuk, hogy a fels fokú 

végzettséggel rendelkez k aránya igen alacsony (135 f ), s igen magas az általános iskolát 

végzetteké (1003 f ).  

Iskolánkban 2002. szeptemberét l folyik m vészetoktatás a Vásárhelyi László Alapfokú 

M vészetoktatási Intézmény keretei között festészet és néptánc tanszakon. Régi vágyunk, hogy 

ezen oktatási tevékenység végzésére mi magunk legyünk jogosultak. Erre a 2005/2006-os 

tanévt l lehet ségünk nyílt a módosított alapító okiratunk értelmében, s így diákjaink 

szeptembert l saját intézményünkben négy m vészeti ág tanszakain folytathatnak tanulmányokat: 

zenem vészeten zongora és furulya; képz m vészeten festészet, grafika, mintázás és kézm ves; 

színm vészeten színjáték; táncm vészeten néptánc és társastánc tanszakon.  

A fent említett tanszakok indításának el zményei vannak: 

A 2005-ben felavatott faluházat, melyet Réti Mátyás tiszadobi fest - és grafikusm vészr l 

nevezték el. Itt új helyet kapott a Réti Mátyás állandó kiállítás, mely ezel tt az Andrássy-

kastélyban volt megtekinthet . Az iskolai évek alatt mindenki megismerkedhet a fest  

munkásságával. A helyi képz m vészet oktatásában példaérték nek számítanak munkái. 
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Hasonlóképpen szerethették meg a kézm vességet diákjaink a Gyermekszervezeti 

foglalkozásokon. 

 2002-t l a Vásárhelyi László Alapfokú M vészeti Iskola keretein belül volt lehet sége a 

gyermekeknek néptánc tanulásra. 

Tiszadobon a zenem vészeti tanszaknak közvetlen el zményei nincsenek. Korábban a 

tiszavasvári Hankó László Zeneiskola tanárai jártak ki több éven keresztül az iskolába zenét 

tanítani. Ezen oktatás keretében zongora, heged - és furulyatanítás folyt intézményünkben. 

Kés bb ez a kapcsolat felbomlott, a zenét tanuló gyermekeknek Tiszavasváriba kellett átjárniuk- 

ezt sokan  - többféle okból - nem tudták vállalni. 

Mindezen feltételek, lehet ségek és adottságok ismeretében állíthatjuk, hogy rendkívül 

fontos szerepet kaphat több szempontból is egy alapfokú m vészetoktatási intézmény m ködése 

nagyközségünkben. A m vészetek megismertetésével, megszerettetésével nevelhetünk még 

er sebb embereket, kik értik és igénylik a szeretetet, a szépséget, s ezáltal önmaguk lesznek 

képesek m vészetet teremteni. 
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II. ISKOLÁNKRÓL 

 

1.Az iskola alaptevékenységei: 

- alapfokú m vészeti oktatás, ezen belül az alábbi m vészeti ágak oktatása: 

a) Zenem vészet-ág 

b)Táncm vészet-ág 

c) Képz - és iparm vészet-ág 

d) Szín- és bábm vészet-ág 

- általános iskoláskorúak oktatása 

- sajátos nevelési igény  gyermekek integrált oktatása és nevelése 

- halmozottan hátrányos helyzet , enyhe értelmi fogyatékos tanulók differenciált, integrált 

nevelése-oktatása  

- oktatási, nevelési, módszertani feladatok végzése 

- tehetséggondozás 

2.Az iskola képzési ideje: 

8 év 

A m vészeti iskolában a foglalkoztatás az általános iskolai kötelez  órákon túl, délutáni 

beosztásban történik. 

Az alapfokú m vészeti oktatás 2+6 évfolyamból áll: 

- El képz  1-2. évfolyam 

- Alapfok 1-6. évfolyam 

Az El képz  két évfolyamán folyó fejlesztés els rend  céljának a sokirányú m vészeti képzést, a 

sokirányú képességfejlesztést tartjuk, ahol a gyerekek belekóstolhatnak a különböz  m vészeti 

ágak tevékenységébe. 

Az Alapfok 1-6. évfolyamán a miniszter által kiadott „Alapfokú művészetoktatás követelményei 

és tantervi programjának” megfelel en els sorban az egy-egy m vészeti ágra történ  felkészítés 

kerül el térbe, a tanuló specializálódik a választott m vészeti program elsajátítására.  
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M vészeti ágak: 

a.) Zenem vészeti ág: 

- Billenty s tanszak (zongora) 

b.) Táncm vészeti ág: 

- néptánc tanszak 

- társastánc tanszak 

c.) Képz -és iparm vészeti ág:  

- grafika és festészet tanszak 

d.) Szín-és bábm vészeti ág: 

- színjáték tanszak 

III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVEL  – OKTATÓ MUNKA 
PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, 
ELJÁRÁSAI 

A gyermekek nevelésben a család mellett az iskolának van kiemelt szerepe, hisz arra törekszünk, 
hogy a nap nagy részét intézményünk falai között töltsék, megtalálják az érdekl désüknek 
leginkább megfelel  programokat. Törekednünk kell, hogy a lehet ségek maximális 
kiaknázásával olyan körülményeket teremtsünk a gyerekek számára, hogy az iskolában jól 
érezzék magukat. A m vészeti oktatás ezt nagymértékben segítheti. 

A m vészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás 
specifikus lehet ségét. A m vészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a 
mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A m vészeti nevelés biztosítja a tanulás 
személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszer en tapasztalhatják meg a m vészeti stílusok 
és irányzatok sokszín ségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zenem vészetben, 
táncm vészetben, képz m vészetben, színm vészetben ötvöz dnek. 

 

1. Az alapfokú m vészeti nevelés tárja fel a m vészet megörökít , átörökít  szerepét, 
értesse meg, hogy az alkotás a legértékesebb alapképesség. 

2. A m vészeti nevelés alapozza meg a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 
képességét, az értékes alkotások iránti igényét. 

3. Rendszeresen átélt pozitív élményekkel alakítsa ki azokat az emberi tulajdonságokat, 
magatartási szokásokat, amelyek a m vészetek területén az eredményes szereplés 
összetev i. 

4. A m vészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járuljon hozzá 
az akarati, az alkotó-alakító cselekv képesség fejlesztéséhez. 

5. Legyen az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel az általános iskola, a család és a 
környezet személyiségformáló tevékenységek kiegészítése. 

6. Célja a tanulók ízlésének, érdekl désének, igényességének, esztétikai- és 
mozgáskultúrájának, beszéd és vizuális kultúrájának megalapozása, fejlesztése. 

7. A tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére. 
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8. Az életkornak megfelel  m vészeti tárgyú könyvek, albumok ismeretterjeszt  m vek 
olvasására, értésére, értelmezésére való ösztönzés. Hangzóanyag hallgatása.  

9. A m vészeti értékek szeretetére, rendszeres hangverseny, színház- és képz m vészeti 
kiállítások látogatásra, a rádió és televízió zenei-, tánc- és képz m vészeti m sorai, 
m vészfilmek, az ilyen témájú események iránti érdekl désre nevelés. Az internet adta 
lehet ségek kihasználása. 

10. A tehetségek felkutatása, tehetséggondozás, az esetleges m vészeti irányultságú 
pályaválasztásra való felkészítés. 

11. A hátrányos helyzet  tanulók segítése. 

12. Együttm ködés más intézményekkel, részvállalás intézményi, községi térségi kulturális és 
közm vel dési feladatokból. 

1. Pedagógiai alapelvek: 

1. A nevelés két alapvet  tényez je: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz 
részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

2. Intézmény-egységünk nyitott minden egyes partnerünk felé. Legfontosabb partnereink a 
gyerekek, szül k, és a fenntartó. Az  általuk felénk támasztott, nyíltan megfogalmazott 
igények kielégítése, ezeknek megfelelés a legf bb törekvésünk. 

 

3. Személyiségfejlesztés, élménynyújtás, gyermekközpontúság: „A személyiségfejlesztés az 
önfejl dés el segítése, a bels  lehet ségeket kicsalogató és azokat társas kapcsolatokban 
kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a személyiségünkben 
lehet ségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejleszt munkát leginkább, 
amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.” (Bagdy Em ke) 
Hangsúlyozzuk a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális 
nevelés mellett kihasználja, alkalmazza a m vészeti nevelés lehet ségeit.  

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelel  továbbtanulási irány, 
illetve pálya kiválasztását. 

Az alapfokú m vészetoktatás segíthet a tanulási kudarcok kezelésében: 
A problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a kifejez képesség a 
lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A 
m vészetekkel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy 
feszültségeiket „kitáncolják, kizenéljék, kialkossák, kibeszéljék” magukból. Ezáltal 
eredményesebb tanulásra lesznek képesek. 

Alapvet  értéknek tekintjük a sz kebb és tágabb hazához való köt dés érzést, 
környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások 
megismerését.  

4. I tegrált evelés, differe iálás, egyé i á ás ód, esélyegye lőség: 

Az intézmény általános iskolai intézmény-egységében integráltan oktatott tanulók 
számára biztosítjuk adottságaiknak, érdekl dési körüknek megfelel  tanszakválasztás 
lehet ségét. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége 
szerint az önmegvalósítás lehet ségét. A m vészeti képzésben való részvételük nagyban 
hozzájárul mentális állapotuk, érzelmi fejl désük, szocializációjuk fejlesztéséhez. 
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5. Tehetséggondozás 

 

„A zenei tehetség veleszületett potenciál, ami 9 éves korig fejl d képes, és befolyásolható 
mind kedvez , mind kedvez tlen irányba. Ebben a fejl dési stádiumban szükség van a 
zenei tapasztalatokra és fejleszt  tevékenységre, hogy ezt a potenciált fenntartsuk. Minél 
nagyobb a tehetség, annál több fejlesztésre van szüksége. 9 éves kor után a tehetség 
„stabilizálódik”.” – Gordon 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 
környezeti hatásokat (motivációs tényez ket: kíváncsiság, érdekl dés, tudásvágy, 
szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

 

2. Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai céljai: 
Stratégiai céljaink: 

 A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a m vészeti tevékenységre nevelés, a képességek 
fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb) és a szükségletek alakítása.  

 Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 
teljesítmény-és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom.  

 A m vészetoktatás egészét átható min ségközpontú szemlélet elérése 

 Az egységes nevel i szemlélet kialakítása 

 A következetes követelés és igényesség szerinti munkavégzés 

 Az általános erkölcsi értékek, humán magatartás minták, pozitív szokásrendszerek 
átadása, tudatosítása 

 Egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának meg rzése 

 Esélyegyenl ség biztosítása hátrányos helyzet  és roma származású tanulóink számára. 

 A község kulturális életében aktív, rendszeres részvétel. 

 Pedagógiánk alapvet  célja egyrészt, hogy a különböz  érdekl dés , eltér  értelmi, 
érzelmi. testi fejlettség , motivációjú, szocializáltságu, kultúráju növendékeket – 

képességüknek és tehetségüknek megfelel en készítsük fel a továbbtanulásra és a 
társadalomra való majdani beilleszkedésre; másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink 
képesek legyenek a m vészetek befogadására, értésére és m velésére, minél több 
m vészeti ág iránti érdekl désre, nyitottságra. 

 

Operatív céljaink: 

Az intézmény-egységet átfogó min ségközpontú szemlélet kialakítása érdekében: 

 Az önfejlesztés, az önm velés, az önértékelés igényének fenntartása 

 Tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusokban egyaránt. 

 Új módszerek megismerésére  

 Szakmai versenyeken való megmérettetés biztosítása 

 Egy tanév során minden tanuló részvételének biztosítása a növendék hangversenyeken, 
színpadi bemutatókon, kiállításokon. 
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A tehetséggondozás hatékonysága érdekében: 

 Pedagógiánk alapvet  célja egyrészt, hogy a különböz  érdekl dés , eltér  értelmi, 
érzelmi. testi fejlettség , motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket – 

képességüknek és tehetségüknek megfelel en készítsük fel a továbbtanulásra és a 
társadalomra való majdani beilleszkedésre; másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink 
képesek legyenek a m vészetek befogadására, értésére és m velésére, minél több 
m vészeti ág iránti érdekl désre, nyitottságra. 

A partnerek igényeihez alkalmazkodás érdekében: 

 A tanulók, szül k igényeinek figyelembe vétele. 

 Megfelel  színpadi megjelenés, jó min ség  iskolai eszközök biztosítása 

 M vészeti tábor szervezése 

A nagyobb esélyegyenl ség biztosítása érdekében: 

 A szociális hátrányok kompenzálása 

 

 

3.Az iskolában folyó nevel -oktató munka feladatai 
A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 
valósulhat meg: 

 Rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél meghatározott), 

 Érdekes, motiváló feladatok adása a tanulók megtartása érdekében. 

 Személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás 

 Többirányú m vészeti készségek kialakítása. 

 Félévi, év végi vizsgák, hangversenyek, bemutatók, kiállítások szervezése 

 Szakmai versenyekre való felkészítés 

 

4.A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eszközök, 
eljárások: 

 Kreativitásfejleszt  tevékenységrendszer 

 Egyénre szabott személyiségfejleszt  módszerek 

 Közösségfejleszt  módszer 

 Kiscsoportos oktatás 

 Bemutatás, szemléltetés 

 Tanórán kívüli foglalkozások (szereplések, m vészeti tábor, hangversenyek, színház, 
el adások és kiállítások látogatása) 

Nevelési eszközök: 

 Minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehet vé tétele 

Ösztönz  eszközök: 

 Meger sítés, biztatás, dicséret, szereplés, kiállítás, fellépés, jutalmazás 
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IV. A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

A személyiséget a biológiai tényez k (öröklés) és a környezeti, nevelési hatások - egymással 

szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy 

az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényez k között a legjelent sebb a 

nevelés-oktatás személyiségformáló hatása. 

 

A m vészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehet ségét.  

   A m vészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A 

tanulók élményszer en tapasztalják meg a m vészeti stílusok és irányzatok sokszín ségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zenem vészetben, táncm vészetben, képz - és 

iparm vészetben, valamint a színm vészetben ötvöz dnek. A m vészeti neveléssel lehet séget 

biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamely/bármely területen a siker élményét, és ezzel 

fejl djön önismerete és er södjön egészséges önbizalma.  

A m vészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A m vészeti oktatás által létrejött pozitív 

élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, 

amelyek a m veltség területén az eredményes haladás, szereplés összetev i. A népi m veltség 

megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. A m vészeti oktatás nevel  

hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók magatartásában, értelmi, 

etikai, esztétikai fejl désében. A m vészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti 

elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a 

magatartásuk kulturáltságában is. 

A m vészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, mely érzelmeken keresztül 
hat az értelemre. Az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attit dök 
megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. 

A m vészeti iskola alapvet en fontosnak tartja és kiemelten kezeli a személyiségfejlesztés 
folyamatos megvalósítását. 
Célunk: 

 Az önfejl dés el segítése a bels  lehet ségeket kicsalogató és azokat társas 
kapcsolatban kipróbáló öntapasztalás folyamatában. Ennek során arra építünk, ami a 
gyerekek személyiségében lehet ségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk ezt a 
fejleszt  munkát, amelyben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes. 

 A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevel  személyiségének. Hiteles 
példát, modellt kell nyújtania. Ehhez a tanároknak is fontos ismerniük saját 
személyiségüket. Legyenek nyíltak, szinték, kreatívak. Legyenek képesek a rájuk 
bízott gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlesztésére. 
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 Óriási szerepe van az alkalmazott módszereknek, gyakorlatnak, a cselekvésre serkent  
motivációnak, a tanár-diák együttm ködési készségének. Ezek átgondolása, személyre 
szóló tervezése a tanárok mindennapi feladata az órákra való felkészülés során. 

Feladatok: 

 Az értelmi, érzelmi képességek fejlesztése 

 Önismeret, kreativitás fejlesztése 

 Empátianövelés 

 Társas készség fejlesztése 

 Akarati tényez k, megküzdés fejlesztése 

 Pozitív minták átvétele 

 

V. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Iskolánkban a tánc-, képz -, és színm vészeti ág jellegénél fogva csak csoportos órák vannak. 
Ebb l következ en a növendékeknek számos alkalommal van lehet ségük közös produkciókkal 
közönség elé állni. 

Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni 
produkciókon is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való 
munkálkodást is. A m vészeti képzés során végzett közös táncolás, a színjátszás, a az alkotás 
öröme, mind-mind közösség- és személyiségfejleszt  hatással bír.  

A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. A m vészeti oktató-nevel  munka tehát 
nemcsak az egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magában, hanem a 
közösséghez való viszonyának fejlesztését is. 

Az iskolánkban megvalósuló alapfokú m vészetoktatás ágai a táncm vészet és színjáték eleve 
közösségi tevékenység. A programban szerepl  közös produkciók, fellépések segítik az 
összetartozás, egymásra utaltság érzésének gyakori átélését. A zene és képz m vészeti ág is épít 
a közös alkotómunkára.  

Tapasztalatból tudjuk, hogy a növendékekkel tett kirándulások, más településeken való 
szereplések, más települések m vészeti csoportjainak fogadása, baráti kapcsolatok, ismertségek 
kialakulásának lehet ségét hordozzák magukban.  

A növendékek a képzés során elsajátítják a közösségi élethez szükséges kompetenciákat: 

 Versenyre való felkészülés 

 M vészeti tábor  

 Szakmai kirándulások 

 Egymásra utaltság 

 Mások elfogadása 

 Kapcsolatteremtési képesség 

 Szerept l függ  alá-, fölé rendelési viszony 

 Egy mindenkiért, mindenki egyért. 
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Feladatunknak tekintjük: 

 a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, a motiváció fenntartása újabb és újabb 
közösségi élményekkel. 

 Az egyén aktív tagja legyen a közösségnek, nyitott legyen, merjen megnyilvánulni. 

 Kommunikációs képességei fejl djenek. 

A közösségformálás f bb elemei: 

1. A felvett növendékekb l csoportok alkotása. 

2. Megegyezés a célkit zésekben, a teljesítményelvárásokban. 

3. Minden csoporttagra szakítunk id t, meghallgatjuk kétségeit. Megmagyarázzuk az 
egyéni részvétel jelent ségét. 

4. Ösztönzés az egyén aktív részvételére 

5. Csapatszellem megteremtése, csoporton belüli hagyományok kialakítása 

6. A csoport munkájának és hatékonyságának ellen rzése. (fellépések, 
öntevékenység) 
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VI. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍT  
TEVÉKENYSÉG 

Intézménytípusunk alapvet  funkciója: a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett 
képességeinek továbbfejlesztése. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 
átlagtól. A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. 
A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, bels  teljesítménykényszer, 
nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkentett mérték  
alkalmazkodás, az elnyomás és korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok áthágása 
jellemz . 

A tehetség a mi értelmezésünkben valamely adottságnak, képességnek vagy képesség 
együttesnek kimagasló szintje, a feladatok iránti elkötelezettség és magas szint  kreativitás 
kölcsönhatása. A kreativitás pedig alkotásra való képesség. A m vészi képességek (rajz, zene, 
tánc, színm vészet stb.) rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényez kt l, 
a környezet serkent -gátló hatásától is függ, hogy lesz-e bel lük m vészi tehetség. 
 

Megoldási módok: 

 A személyiségmegismer  és képességfeltáró munka után egyéni haladási ütem 
megvalósítása (egyéni órák) 

 Gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése: osztályozó vizsga letétele után magasabb 
évfolyamba léphet a növendék.) 

 Dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása) 

 Szakirányú továbbtanulást segít  foglalkozások 

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segít  tevékenységek: pályázatokon, versenyeken, 
bemutatókon, kiállításokon, egyéb rendezvényeken való részvétel. Ezeket az éves tervünkben 
rögzítjük, aktualizáljuk, konkretizáljuk. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása f leg a 

következ ket foglalja magában:  

 az el zetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; 

 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; 

 a csoportos tanulás 

Módszerei: 

 a kooperatív csoportmunka; 

 az emlékezet er sítése, 

 a gondolkodási kultúra m velése; 

 az önm velés igényének és szokásának kibontakoztatása; 
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A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, 
stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemz it, ezekre alapozza 

a tanulás fejlesztését. 

Az iskolai nevelés hatékonyságának növelése szempontjából nagy lehet ségeket rejt magában a 
kulcskompetenciák folyamatos és tervszer  fejlesztése. Kulcskompetenciáknak tekinthet k 

mindenekel tt a társadalmi és természeti környezetben való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az 
ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását segít  képességek.  

A kulcskompetenciák mindig az autonóm személyiség kifejl dését, kibontakozását segítik, 
komplex tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett ismeretekre és alapkészségekre lehet 
ráépíteni. A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejl dést befolyásoló érzelmi, motivációs 
tényez k meger sítésével, például a pozitív önkép kialakításával, a megismerés örömének 
felfedeztetésével, a gyermekek együttm ködését igényl  tevékenységek szervezésével. 

VII. A SZÜL , A TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTM KÖDÉSÉNEK 
FORMÁI, FEJLESZTÉSE 

A szül k folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményesség elérésében: 

 

A növendékek tanulmányi el remenetelér l a tájékoztató füzetben havonta, a bizonyítványokban 
félévente kapnak tájékoztatást. Aktuális terveinkr l, szerepléseinkr l értesítést küldünk. 

Szívesen látjuk tanulóinkat és családtagjaikat a nyílt napokon, táborozás során, a félévi és év végi 
hangversenyeinken, fellépéseinken, kiállításainkon, vizsgáinkon, iskolán kívüli szerepléseinken, 
együtt zenéléseinken, alkotó napjainkon, táncházainkon. 

Szül i értekezleteken, tanári fogadóórákon szívesen adunk tájékoztatást a gyermekek 
el rehaladásáról, esetleges problémákról, hiányosságokról. 

Mivel intézményegységünk az általános iskolában m ködik, így a növendékeink az iskola tanulói 
közül kerülnek ki. Az iskola Diákönkormányzatában (DÖK-ben) részt vev  gyerekeink 
képviselik a m vészeti iskolában tanulók érdekeit is. 

A Szül i Munkaközösség (SZMK) választott képvisel i közül sok szül  gyermeke jár a 
m vészeti alapiskola valamely tanszakára, így a kapcsolattartás a szül k – tanárok között ezen a 
téren is gördülékeny. 

A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában azonnal értesítjük a szül ket. 
 

VIII.  A KÉPZÉS RENDJE 

 

1. Beiskolázás: 

 

1.1.A m vészeti iskolás tanulói jogviszonyának alsó korhatára megegyezik az általános 

iskola tanulói jogviszonyának kezdetével. 

1.2. Képzési id : 8 év (maximálisan) 

1.3.A képzés szakaszai (tagolódása) 

a) el képz :          2 év 

b) alapfok:  6 év 
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1.4.Tanszakok: 

Táncm vészeti ág:  
Néptánc tanszak 

Társastánc tanszak 

Szín-és bábm vészeti ág:  
Színjáték tanszak    

Képz -és iparm vészeti ág:  
Grafika és festészet tanszak  

Zenem vészeti ág: 
Billenty s tanszak 

 

1.5.A képzés formája valamennyi tanszakon csoportos oktatás, illetve a zenei tanszakon 

egyéni foglalkozás is. 

1.6.A csoportalakítás szempontjai: 

a) A jelentkez k számának függvényében lehet homogén vagy heterogén a csoport. 

b) Csoportlétszám: 

- zenem vészeti ágon minimum 6, maximum 15 f , átlagban 8 f  

- más m vészeti ágon minimum8, maximum 20 f , átlagban 10 f  

1.7.A képzés kimenete: 

 A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követ en m vészeti alapvizsgát tehet 
 

 

IX.  M KÖDÉSI FELTÉTELEK, FEJLESZTÉSEK 

 

1. A nevel -oktató munka tárgyi feltételei 

A nevel -oktató munka tárgyi feltételei a helyiségek, azok berendezési tárgyai és a tanszakok 

speciális taneszközei mindenben megfelelnek a jogszabályi el írásoknak. (Ezek saját tulajdonú 

eszközök). 

 

1.1.Iskolaépületek: 

 

Intézményünkben az általános iskolai oktatás jelenleg két épületben történik a 

Táncsics Mihály és a Károlyi Mihály úton. A m vészeti oktatás feltételeit mi az 

1982-ben átadott Károlyi Mihály úti épületben tudjuk biztosítani. Az oktatásra 

szolgáló helyiségek száma 7. 
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Az épület rendelkezik az alábbi helyiségekkel: 

öltöz  (n i, férfi), 

mellékhelyiségek (n i-férfi ), 

eszköz és jelmeztár (szertár), 

irodák (igazgatóhelyettesi, ügyviteli, nevel i), 

csoportos oktatásra szolgáló helyiségek (tantermek, próbatermek) a csoportok 

számához és létszámához igazodva.  

 

1.2.Bútorzat: 

A tanszakok igényeihez alkalmazkodva minden helyiség megfelel  bútorzattal 

rendelkezik. Ezek saját tulajdonú eszközök. 

 

1.3.Eszközök: 

A tanszakok m ködésének alapvet  technikai és szemléltet  eszközei biztosítottak. 

 

1.4.Könyvtár: 

 

Iskolánk - élve a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) 

MKM rendelet 6/C. § (4) bekezdésében biztosított lehet séggel – a m ködés tárgyi és 

személyi feltételeinek biztosítása érdekében az iskolakönyvtárral rendelkezik, amely 

a m vészet oktatás feltételeihez igazodva rendelkezik a tanszakok igényének 

megfelel  könyvekkel és tanári segédletekkel. 

 

 

1.5.Fejlesztések: 

A taneszközök fejlesztése és karbantartása folyamatosan történik, külön 

eszközfejlesztési terv alapján. 

 

2. A nevel -oktató munka személyi feltételei 

 

Az intézmény jelenlegi képzési feladatait 5 f  f állású pedagógus látja el. Végzettségük 

szerinti megoszlásuk az alábbi: 
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 F állású Óraadó Összesen 

 - Táncm vészeti f isk. végzett 1  1 

 - Rajz szakos tanár 1  1 

- Magyar szakos tanár  

      drámaped. szakosító 

 

1 

 

1 

 - Ének-zene szakos tanár 1  1 

Zongora tanár 1  1 

Összesen: 5 0 5 

 

 

3. Pedagógus továbbképzés 

 

Intézményünkben a pedagógusok továbbképzésének az alábbi céljai vannak: 
 

a meglév , korábban szerzett ismeretek további mélyítése, 
a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése, önképzés vállalása, 
a pedagógiai program színvonalas végrehajtásához szükséges ismeretek 
megszerzése, valamint felkészülés a min ségbiztosítási program megvalósítására. 

 

Az iskola konkrét továbbképzési programját a továbbképzési terv tartalmazza. 
 

X.  AZ ISKOLA ELLEN RZÉSI- ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

 

1. Az intézmény munkájának ellen rzése 

Az ellen rzés célja a végzett munka értékelése, a nevelés-oktatás eredményességének megítélése, 
a m ködés jogszer ségének vizsgálata és biztosítása. 

 

2. Az iskola bels  ellen rzésének feladatai: 
 

2.1.I. Szakmai tevékenységgel összefügg  ellen rzési feladatok (nevel -oktató munka 
ellen rzése) 

 

2.2.II. Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellen rzési feladatok (munkaer -

bérgazdálkodás, készlet- és energiagazdálkodás, tárgyi eszközgazdálkodás, 

érdekeltségi rendszer stb.) 
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A folyamatos bels  ellen rzés megszervezéséért, hatékony m ködéséért az iskola igazgatója a 
felel s. 
A bels  ellen rzési rendszer átfogja az iskolai nevel -oktató munka egészét az intézmény, mint 
költségvetési szerv egész tevékenységét és biztosítja az ellen rzés során felmerül  hibák, 
helytelen intézkedések kell  id ben történ  feltárását, fokozza a munka hatékonyságát. 
 

3.Az iskola bels  ellen rzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 
 

segítse el  a nevelés-oktatás  hatékonyságának javulását: a tantervi követelményeknek 
megfelel en kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól;  
segítse el  a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszer bb, leggazdaságosabb ellátását,  
továbbá a bels rendet, a tulajdon védelmét;  
legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze; támogassa a helyi kezdeményezéseket, 
ugyanakkor kell  id ben jelezzen az intézmény m ködése során felmerül  megalapozatlan, 
helytelen intézkedésekre, hibákra; az ellen rzés tartsa tiszteletben a nevel k módszertani 
önállóságát, ezáltal az elért eredmények tükrében értékelje tevékenységüket. 

 

4. Az ellen rzés szintjei: 
vezet i (igazgató, igazgatóhelyettes, tagozatvezet ), 
szervezeti egységek. 

Az ellen rzést végz knek jelentési és beszámolási kötelezettségük van a tagozatvezet , az 
igazgató számára. 

Az ellen rzés jellege lehet: id szakos, állandó, kiemelt, speciális, bejelentett, bejelentés nélküli, 
alkalomszer . 
Az ellen rzés lebonyolításának legfontosabb szabálya a tervszer ség. Az ellen rzési tervet az 
iskola éves munkatervében rögzítjük. 

 

5. Az ellen rzési terv az alábbiakat tartalmazza: 

az ellen rizend  területeket, szaktárgyakat, szervezeti egységet, 
az ellen rzés célját (témaellen rzés, célellen rzés, utóellen rzés), 
az ellen rzés jellegét, 
az ellen rzés formáját, 
az ellen rzést  végz  személy, személyek megjelölését, 
az ellen rzend  id szak megjelölését (kezd  és befejez  id pontját), 
a programot, tervet kiadó vezet  aláírását. 
 

Az ellen rzés formái változatosak, a bennük való választás függ az ellen rzés területét l és az 

ellen rzés céljától. 

 

Az ellen rzés formái: 

óraellen rzés, 

tanórán kívüli tevékenység, 
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beszámoltatás, kiállítások, el adások, hangversenyek 

írásos dokumentumok vizsgálata, 

eredményvizsgálatok, felmérések, 

helyszíni ellen rzések. 

Az ellen rzés tapasztalatairól akkor készítünk írásos feljegyzést, ha a pedagógus teljesítményét 

értékeljük, vagy egy-egy szélesebb kör  vizsgálatot végzünk. 

 

6. Az intézményben folyó munka értékelése, mérése 

 

Az értékelés alapja az ellen rzés során szerzett tapasztalat jelenti a végzett munka eredményeinek 

(jó és rossz) számbavételét. Az értékelés célja a jobbítás és az ezzel kapcsolatos újabb feladatok 

meghatározása. Az alábbi értékelési formákat alkalmazzuk attól függ en, hogy milyen területet 

vagy kit és mit értékelünk: 

 

jelentések, 

beszámolók (nevel testületnek, fenntartónak), 

egyéni vagy csoport (munkaközösségi) megbeszélések, 

min sítések (dolgozói), 

különböz jelleg  értekezletek (osztályozó, év végi, félévi, nevelési). 

 

6.1.A tanulók értékelésének formái: 

írásbeli, 

szóbeli. 

 

6.2.Az írásbeli értékelés fajtái: 

szöveges (az el képz ben), 

1-5 skálájú érdemjeggyel - alapfokon. Az értékelés alapja és fokmér je: az 

alapfokú m vészetoktatás követelményeinek teljesítése, illetve értékeljük a tanuló 

hozzáállását, azaz szorgalmát az iskolai tevékenysége során. 

 

6.3.Az értékelés gyakorisága: 

szóbeli: folyamatosan a tanév során, 

írásbeli: havonta, félévkor, év végén. 
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6.4.A mérés 

 

A tanulási eredmények értékelésének 3 típusa közül (diagnosztikus, formatív, szummatív) 

intézményünkben a formatív a produkciók min ségének folyamatos visszajelzése mellett a 

szummatív értékelés fog dominálni, melynek célja egy hosszabb tanulási szakasz 

eredményeinek megállapítása. Az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi 

programja a teljesítend , elvárható követelményeknek a tudását az alapfok évfolyamainak 

befejezésére írja el  a tanulóktól, ezzel lehet séget kíván adni a tudásuk elmélyítéséhez, az 

egyéni fejl dési különbségek, a gyorsabb vagy lassabb tanulási tempó figyelembevételéhez. 

 

Iskolánkban „zárt vizsgarendszert” alkalmazunk. 

A vizsgákat az iskolavezetés által készített ütemterv szerint kell tartani. A vizsga helyének 

kialakítása, a vizsgaeszközök biztosítása a vizsgáztató feladata. A mikrotantervek 

meghatározzák az alapfokú m vészeti oktatás m vészeti ágainak követelményeit.  

Valamennyi vizsgánál az eltelt nevelési-képzési szakasz eredményességét kell számba 

venni. 

„Művészeti napot” tartunk, amelynek programjai nyilvánosak. A m vészeti ágak tanszakai 

mutatkoznak be hangverseny, kiállítás, tánc és színjáték bemutatásával. 

  

XI. A HELYI TANTERV 

 

Az iskolánk helyi tantervében el írt tananyagot és követelményeket az 32/1999.(VIII.18). OM sz. 

rendelettel módosított 27/1998.(VI.10.) sz. M vel dési és Közoktatási Minisztériumi rendeletben 

meghatározottak szerint készítettük el. 

 

TÁNCM VÉSZETI ÁG 

Az alapfokú táncm vészeti oktatás célrendszere és funkciói 

1.Az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja lehet séget nyújt a tanulók 

mozgásm veltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekv  biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 

és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 
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határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli.  

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a 

m vészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, 

készségét. 

 

2. A program keretében folyó táncm vészeti nevelés alkalmat ad a táncm vészet különböz  

m fajai iránt érdekl d  és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböz  

m vészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az 

életkorra jellemz  fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdekl désére, tapasztalataira, 

folyamatos technikai fejl désére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú évfolyamokon képességeikt l és a szorgalmuktól függ en fejleszthetik 

tánctechnikai, el adói m veltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek 

jártasságot. 

 

3. A táncm vészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncm vészeti pályára, illetve az amat r táncéletbe való bekapcsolódásra.  

A múlt és a jelen hagyományainak és táncm vészeti értékeinek megismertetésével és 

megszerettetésével lehet séget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelel  táncm vészeti 

kultúra és m veltség megszerzésére. 

Az alapfokú táncm vészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremt  képességét. 

 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncm vészetet ért  közönséget, 

- táncot szeret  fiatalokat. 

 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncm vészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 
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a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amat r táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCM VÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

NÉPTÁNC TANSZAK 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdekl dést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok 

lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

 

A tanszak feladata: 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a hagyományos népi játékokat, 

- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

- a mozgásanyag variációs lehet ségeit, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a "nép" m veltségének sajátos 

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

- a táncm vészi és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncm vészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes és nemzeti táncm vészet legjelent sebb m vészeinek pályáját, 

- az egyetemes és nemzeti táncm vészet néhány alapm vét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböz  stílusait. 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a megfelel  munkafegyelmet, 

- a munkájuk tudatos kontrollálását, 

- a m vészi el adásmód kivitelezését, 

- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefügg  

rendszer egymást feltételez  részeiként értelmezi, 

- az esztétikai érzéket, 

- a m vészetek befogadására nyitott attit döt, 
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- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a tanuló 

- mozgáskultúráját, 

- fizikai állóképességét, 

- ritmusérzékét, 

- hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér-, forma- és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizációs készségét, 

- ízlését, kritikai érzékét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a társm vészetek (zene, képz m vészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

- vizuális memóriáját, 

- a képzel erejét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

- a rendszeres múzeumlátogatásra, 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú m sorainak figyelemmel kísérésére, 

- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézm ves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

- a környezetében esetleg adódó gy jtési lehet ségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszül k, id s emberek tudásanyagának összegy jtése). 

Tudatosítsa a tanulóban 

- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 

m vészetek, különösen az el adóm vészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

- a korévfolyamuknak megfelel  néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

- a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulása, 
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- a továbbképz  folytatására, 

- az amat r táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

Óraterv 

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 

TANTÁRGY ÉVFOLYAMOK 

 EL KÉPZ  ALAPFOK 

 1 2 1 2 3 4 5 6 

Népi játék, néptánc 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelez en 
választható  

  1 1     

Folklórismeret     1 1 1 1 

Összesen 2 2 4 4 4 4 4 4 

 

F tárgy: Népi játék (1–2. el képz  évfolyamon)  

Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon)  

Kötelez  tantárgy: Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)  

Kötelez en választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret  

Választható tantárgyak:  Népi játék (1–2. el képz  évfolyamon)  

Néptánc (1–6. alapfok)  

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon)  

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Népi játék,  
Tananyag  

A játékm veltség felmérése  

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése  

Az alapvet  mozdulattípusok  

Játéktípusok (sport–küzd  karakterü népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok)  
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Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvet  zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok)  

Irányok, alakzatok (el re–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban)  

Játékf zések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhet  népi gyermekjátékokból)  

Követelmények  

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékf zéseket A tanuló 

legyen képes az együttm ködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 

a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak el tti kommunikációra, a 

párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

- a tanult táncrendeket, s legalább kett t magabiztosan improvizáljon, pl.: 

= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 

= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 

= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

= széki négyes, csárdás, s r  és ritka tempó (fiúk), 

= l rincrévi páros táncok, 

= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

Legyen képes 

- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatok. 

Folklórismeret 
A tanuló ismerje 

- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 

- az egyes jeles napok id pontját, 

- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

- a magyar paraszti világkép legf bb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk f z d  mondákat, 

- a parasztság hiedelemvilágának f bb szerepl it, funkciójukat, 



 

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 178 

- a korévfolyam szintjének megfelel  legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 

intézményeket (múzeumok, gy jtemények). 

Legyen képes 

- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 

- el adni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

Népzenei alapismeretek  

A népzenei alapismeretek választható tantárgy. Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon 

belül elsajátított zenei ismeretek kib vítésével járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. 

Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene 

és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszer  ismereteket a jellegzetes népi hangszerekr l, 

hangszer–együttesekr l, zenekarokról. 

A tanuló ismerje 

- az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát,  

- az alapvet  ritmusértékeket, képleteket, a periódust,  

- a különböz  el adásmódokat,  

- a hangszereket, a kíséretmódokat 

Legyen képes 

- egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni,  

- a népdalok csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, 

- a kezd hanghoz való igazodásra, 

- az el énekeshez történ  bekapcsolódásra, 

- a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, 

- a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncm vészet, azon belül a társastánc minél 

teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 

 

A tanszak feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a társastánc alapjait, 

- technikai elemeit, 

- a mozgás kapcsolatát a zenével, 

- a kombinációk és et dök, koreográfiák megfelel  kivitelezését. 
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Alakítsa ki a tanulóban 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a megfelel  munkafegyelmet, 

- az esztétikai érzéket, 

- az önkontroll alkalmazását. 

Fejlessze a növendék 

- fizikai állóképességét, 

- tánc iránti szeretetét, 

- ritmusérzékét, 

- technikai tudását, 

- koncentrálóképességét, 

- tér- és formaérzékét, 

- stílusérzékét, 

- el adói készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 

- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi 

életben és a társas érintkezésben, 

- táncm vészeti el adások látogatására, 

- a televízió táncos m sorainak figyelemmel kísérésére. 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

- akaratát, 

- ízlését, 

- állóképességét, 

- mozgáskoordinációját, 

- alkalmazkodóképességét, 

- személyiségét. 
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A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

 

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 év 

 

Óraterv 

 

Társastánc tanszak 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképz

ő 

Alapfok 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 

Gyermektánc 2 2       

Klasszikus balett    1 1 1 1 1 

Történelmi társas         

Viselkedéskultúra       1  

Szab. vál. tant.   2 2 2 2 1 2 

Összesen 2 2 6 6 6 6 6 6 

 

 

A tanszak tantárgyai 

 

F tárgy: Gyermektánc (1–2. elõképzõ évfolyamon)  

Társastánc (1–6. alapfokú évfolyamon)  

Kötelez  tantárgyak: Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)  

Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezõen választható tantárgy – az összevont osztályokban: Viselkedéskultúra, 

         Társastánctörténet  

Választható tantárgyak: Társastánc gimnasztika (1–2. elõképzõ évfolyamon,1–3. alapfokú 

évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon,)  

Társastánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 
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Követelmények az alapfok elvégzése után 

Társastánc 

A tanuló ismerje 

- a standard táncok (angol kering , tangó, bécsi kering , slow fox, quickstep) alapmotívumait, 

- a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait. 

 

Legyen képes 

- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

- páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a klasszikus balett tanult alapelemeit, 

- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 

Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására. 

Viselkedéskultúra 

A tanuló ismerje 

- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartásformáit. 

Legyen képes 

- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 

KÉPZ -ÉS IPARM VÉSZETI ÁG 

Az alapfokú képz m vészeti oktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja lehet séget nyújt az 

esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a 

látás kim velésére és tudatosítására, b vítve a képi m veltséget a képi emlékezetet és képzeletet. 

A tervez , konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészít  és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének gyakorlatára. 

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képz - és iparm vészeti 

tevékenységek iránt érdekl d  és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
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különböz  m vészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejl dését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdekl désére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképz  

évfolyamokon a tanulók képességeikt l és szorgalmuktól függ en fejleszthetik vizuális 

m veltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képz m vészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a m faj sajátosságait, a m vészi 

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 megfelel  vizuális m veltség kialakításában. 

A képz m vészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai m veltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmeg rzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció m vészi formáit, a képz - és iparm vészet m faji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

m vészi kifejez  eszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 
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- a baleset- és munkavédelmi el írások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézm ves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a m vészetek, a m alkotások befogadására, 

- a vizuális m vészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a m elemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehet vé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszer  megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremt  képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

A tanszak tantárgyai és azok óraszámai  

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

Ó R A T E R V 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

El képz  Alapfok 

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

F tárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelez  tantárgy   2 2 2    

Kötelez en 
választható tantárgy 

     2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

F tárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (el képz  1–2. évfolyam)  

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)  

Grafika és festészet m helygyakorlat 

Kötelez  tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1–6. évfolyam)  
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Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (el képz  1–2. évfolyama)  

Népm vészet (1–6. évfolyam)  

M vészettörténet (3–10. évfolyam)  

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZ M VÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 
m vészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az 
esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek 
fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejl déséhez való hozzájárulás komplex, 
játékos, élményszer  m vészeti tevékenységek által. 
 

Fejlesztési feladatok 
– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, 
plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.  
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  
– A hagyományok élményszer  megismertetése.  
– Egyszer  kézm ves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken 
keresztül.  
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 
 

Tananyag 

Feladatcsoportok 

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 

Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képz m vészetben 

– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképz  játékok 

 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszer  tapasztalatok biztosításával 
– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, 
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kövér) 
– Játékos arányváltó feladatok 

 

A színek világa 

– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

 

Idő élmények 

– Az id  múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejez  képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszer  animációs játékok 

 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szerepl i sík és plasztikus formában 

 

Tárgykészítés 

– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 
papírhajtogatások, papírdomborm , agyag– vagy gipszfigurák) 
– Hagyománytárgyak készítése 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 
megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 
felfedez  és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 
tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata el készíteni és megalapozni a m vészi igény  szakmai munkát. 
A tanuló ismerje: 
– a mozgás–változás vonallal történ  kifejezésének lehet ségeit, 
– a színek egymáshoz való viszonyát, 
– a színek érzelmi min ségét, 
– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
– a gy jtés, gy jtemény felhasználásának lehet ségeit, 
– a funkció és díszítés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készítésének technikáját. 
Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejez  használatára, 
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
– dombornyomat készítésére, 
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek el hívása, az 
ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok meger sítése a képi 
emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejez készség fejlesztésével, 
valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelel , er s bels  motivációra épül , 
változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehet vé teszik a csoportos és egyéni kreatív 
tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmeg rzés, értékteremtés lehet ségeit, 
kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 
változatos feldolgozása, a különféle képz m vészeti technikák gyakorlásához szükséges 
eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népm vészeti és m vészettörténeti 
ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és t zvédelmi 
szabályok betartatása. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 
– a vizuális m vészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térm vészet m faji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböz  ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelent sebb m vészettörténeti korszakok m vészetének jellegzetességeit, kultúráját, 
tárgyait, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 
– az alkotói munka végigvitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgy jtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a m vészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, ért  befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET M HELYGYAKORLAT 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 
melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. 
Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszer ségeinek 
egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati 
tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a bels  képek és a valóság törvényszer ségeib l 
fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának el segítése. Feladata továbbá kreatív alkotói 
tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és m vészeti problémákra való érzékenység és 
véleménynyilvánítási igény kialakítása. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemz  alkotásait, 
– a grafika és festészet kiemelked  hazai és külföldi képvisel it, kortárs alkotóit, 
– a grafika és festészet technikai és m faji sajátosságait, 
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszer  
használatát, 
– a képépítés törvényszer ségeit, kompozíciós lehet ségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 
– munkájához motívumokat gy jteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a tanszak tanult m faji sajátosságainak megfelel  átírásra, absztrakcióra, 
– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
– a színek, formák és kompozíciós lehet ségek kifejezési szándék szerinti használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, 
variációk és illusztrációk készítésére, 
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszín  használatára és továbbfejlesztési 
lehet ségeinek keresésére, kísérletezésre, 
– esztétikus képi megjelenítésre, 
– m alkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– önálló véleményformálásra saját és mások m veivel kapcsolatban, 
– a munkavédelmi szabályok betartására.  

 

M VÉSZETTÖRTÉNET 

A m vészettörténet oktatás szorosan köt dik a m vészeti képzési órákhoz. Az elméleti és 

gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik 

kapcsolatot találni a társm vészetek felé is. 

A tantárgy tanításának célja, hogy 

- keltse fel a tanuló érdekl dését, tegye érzékennyé és nyitottá a m alkotások által nyújtott 

vizuális élmény befogadására, 

- a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a m alkotásokból, 

- a közösen végzett és egyéni m elemzéseken keresztül ismerje meg az egyes korokra jellemz  

legfontosabb stílusirányzatokat, 

- a már megismert m vészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja azok 

formanyelvét és stílusjegyeit, 

- kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egymásra 

épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során, 

- biztosítsa az eligazodást a m vészettörténet emlékanyagában, valamint az ismeretek 
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beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába, 

- az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, m fajok, technikák, 

eljárások megismerésével váljon képessé az önálló alkotó jelleg  m elemzésre. 

A tantárgy tanításának feladata, hogy 

- nyújtson m vészettörténeti, m vészetelméleti és m faji ismereteket az skortól napjainkig, 

- foglalkozzék a világkép és a képz m vészet viszonyával, 

- mutassa be a m vészet folytonosságát és korról korra változó jellegét, 

- mutassa be a m vészeti ágak kapcsolatát, 

- ismertesse a m vészettörténet nagy alkotóit és jellemz  alkotásait az skortól napjainkig, 

- végezze el az egyes m vészettörténeti korok jellemz  stílusjegyeinek összehasonlítását, 

- értelmezze a kortárs m vészet hagyományokhoz való viszonyát, 

- foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével, 

- ismertesse a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a m vészettörténeti korokban, a népi 

kultúrákban és a városi folklórban. 

A tanulóval ismertesse meg 

- a m vészetek formanyelvének alapvet  elemeit, 

- a m vészet ábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 

- a legjellemz bb kifejez  eszközöket és komponálásmódokat a m alkotásokban, 

- a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai min ségek kifejez dését a látványokban, 

- alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét jelent s 

m emlékek, múzeumok, gy jtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával, 

- értelmezze a m vészet helyét a kultúrában és a társadalomban, 

- fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások 

igénybevételével, 

- használja a legkülönböz bb és legkorszer bb m vészeti médiumokat, 

- érzékeltesse a m fajhatárok elmosódását, 

- ismertesse a m fajok közötti közlekedés lehet ségeit. 

 

Követelmény 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat 

konkrét m alkotásokban, 

- a m vészettörténeti korok (korszakok), irányzatok f bb stílusjegyeit és legkiemelked bb 

alkotóit, alkotásait. 

A tanuló tudjon 
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- m alkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából, 

- eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- megismert stílusjegyeket az egyéni alkotó munkában felhasználni; az egyes m vészettörténeti 

korokra jellemz  kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával. 

A tanuló legyen képes 

- az egyes m vészettörténeti korokra jellemz  stílusjegyek felismerésére, 

- m vészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 

- a megismert m vészettörténeti korok id rendi áttekintésére, 

- a m vészettörténeti ágak kapcsolatainak és kölcsönhatásainak felismerésére, 

- a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 

- m alkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 

- a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 

NÉPM VÉSZET 

A népm vészet tantárgy tanításának célja. 

A népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, 

megbecsülés kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt és a jelen 

összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba 

terelése. 

A népm vészet tantárgy tanításának feladata 

- a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás 

elfogadtatása, 

- a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának példaként 

állítása a tanuló elé, 

- a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet 

egymás mellé állításával, 

- az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén 

helyének, szerepének tudatosítása, 

- a hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a 

humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése, 

- az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük 

hagyományainak vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szül földhöz való 

köt dés er sítése, 

- élményszer  megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (pl. gy jtés 
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személyekt l, szakirodalomból, múzeum, illetve tájház-látogatások), 

- értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és 

ítél képesség mélyítése. 

 

A tantárgy követelménye 

A tanuló a program végén ismerje 

- a néprajz fogalmát, területeit, 

- az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát, 

- a népm vészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, 

- a magyar népm vészet táji, történeti tagolódását, 

- a díszít m vészet eszközrendszerét, 

- az alapvet  néprajzi szakirodalmat. 

A tanuló legyen képes 

- a népm vészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, 

- az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, 

- megadott szempontok alapján önálló gy jt munkára, 

- az empátiára, a sajátjától eltér  kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
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SZÍNM VÉSZETI – BÁBM VÉSZETI ÁG 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

Az alapfokú színm vészeti képzés célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú m vészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehet séget 

biztosít a színm vészet-bábm vészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, 

ismereteik gyarapítására, m vészeti kifejez  készségeik kialakítására, a m vészeti szakterületen 

való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdekl dését, életkori 

sajátosságait, el zetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

2. A képzés lehet vé teszi a színm vészet területén 

- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 

- a színpadi megjelenítés törvényszer ségeinek megismerését; 

- differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerését, azok széles kör  alkalmazását; 

- az alapvet  színpadtechnikai eljárások megismerését; 

- a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

b vítését; 

- azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban 

is alkalmazni tudják; 

- minél több él  és felvett színházi el adás - köztük társaik által készített produkciók - 

megtekintését; 

- a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint m vészi 

kommunikációs formának megtapasztalását, 

- azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan el adást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött el adást 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. 
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Általános fejlesztési követelmények 

A színművészet területén 

Készítse fel a tanulókat 

- drámai szövegek ért  - színészi szempontokat figyelembe vev  - olvasására, 

- különböz  színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelel  színészi játékra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- a rendez i instrukciók mentén végzett munkára, 

- a más m vészeti ágak területér l származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, 

- színházi el adások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

- a színházi m fajokat, 

- a szöveg- és el adás elemzés szempontjait, 

- a színészi játék alapvet  iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, f bb összetev it, 

- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

- napjaink színházi struktúráját. 

 

 

A tanszak tantárgyai és azok óraszámai  

 

Ó R A T E R V 

Tantárgy Évfolyamok 

 El képz  Alapfok 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

F tárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelez en 
választható tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 

Választható 
tantárgyak 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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F tárgy: dráma és színjáték 

Kötelez en választható tantárgyak: beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

A képzés ideje: 2 + 6 év 

 

Évfolyamok száma: 8 

 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK  

A dráma és színjáték f tárgy els dleges célja, hogy a színházm vészet – ezen belül is els sorban 

a színjáték – iránt érdekl d  tanulók számára lehet séget biztosítson a drámán és színjátékon 

keresztül történ  önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és el adói képességeik 

fejl désére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a 

színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok 

keresésére. A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység 

élményén, a játék örömén keresztül érjük el.  

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a színház ért  befogadására, értelmezésére, illetve m vészi együttm ködésen keresztül, 

tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  

A tanulók ismerjék  

- saját teste lehet ségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát  

-  a különböz  verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét 

- a különböz , szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 

- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában  

- a kreatív dramatizálás alapvet  eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehet ségeit saját ötletei, 
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gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

el készítésében  

- azokat a dramatikus technikákat valamint a társm vészetek alapvet  kifejez eszközeit, 

amelyek a körülöttük lév  világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok 

kommunikációjában segítséget nyújtanak  

Legyenek képesek 

-  figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre  

- társai, önmaga és a feln tt világ érzékeny megfigyelésére  

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára  

- a bizalom átélésére, az empátiás képesség m ködtetésére társas helyzetekben  

- személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására  

- drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelel  kapcsolatteremtésre  

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg  

- a dramatizálás alapvet  eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra  

- saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára  

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában 

- társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közrem ködésre, valamint a problémák életkorának megfelel  szint  vizsgálatára és 

megfogalmazására 

BESZÉD ÉS VERS  
A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 
természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelel  szinten – könnyen érthet vé és élvezhet vé 
fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdekl dést a tudatos beszédm velés, 
valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi m faj iránt.  

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböz  képességfejleszt  gyakorlatokon, játékos 
feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv 
magas szint , tudatos használatára, az irodalmi m alkotások ért  befogadására és értelmezésére, 
jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való 
ismerkedés során er södjön befogadói és el adói attit djük, váljanak képessé a verskultúra 
ápolására. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  
A tanulók ismerjék  

-  a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

- a fejleszt  és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat  

-  az általában érvényes hangsúly–szabályokat  

-  az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét  

- a szövegválasztás alapvet  kritériumait  

- a lírai és az epikus m vek el adásmódja közötti különbségeket  

-  a testbeszéd jeleit – 

- saját el adói lehet ségeiket és korlátaikat  

Legyenek képesek 

-  a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban 
megfelel  beszédállapot elérése érdekében  

- hallás alapján fölismerni a követend  és az elvetend  beszédpéldát 

-  a fejleszt  és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben  

- a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 
felismerésére  

- a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 

- mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történ el adására 

- önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére – a kommunikációs csatornák eleven 
használatára. 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC  
 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történ  önkifejezés 
fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvet  mozgástechnikai elemek 
megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek 
képesek színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épül  feladatok ellátására. 

 A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos 
mozgásokra, illetve táncra épül  gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehet ségeit, a 
mozgásban fellelhet  szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböz  érzelmi állapotok és 
helyzetek megjelenítésére. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  
A tanulók ismerjék 

- a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemz it, típusait  

- az alapvet  mozgásm vészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika).  

Legyenek képesek 

- a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére, 

- a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, el adására  
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- az adott színházi helyzetnek megfelel  mozgásszínházi eszközök megválasztására,  

- karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel. 

 

ZENE ÉS ÉNEK  
 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló 
éneklés, valamint az egyszer bb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátítása. Cél, 
hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelked  szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 
stíluskorszakokat és azok jellemz  m fajait, különös tekintettel a zenés színházi m fajokra és a 
zene színházi felhasználásának lehet ségeire. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási 
formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok kreatív alkalmazására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  
A tanulók ismerjék 

- az egyszer bb ritmusképleteket – az egyszer bb ritmus– és dallamhangszereket és azok 
használatát 

- a f bb zenei stílusokat és m fajokat  

Legyenek képesek  

- adottságaiknak megfelel en tiszta, kifejez , karakteres éneklésre 

- egyszer  ritmuskíséret rögtönzésére 

- gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenem  kapcsán 

- egyszer bb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböz  dramatikus tevékenységek során 

- a megismert zenei stílusok és m fajok jellemz  jegyeinek felismerésére 

 

SZÍNHÁZISMERET  

 

A színházismeret tantárgy f  célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült néz kké 
illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk 
színházi tevékenységére, másrészt a látott el adásokban felismerjék azokat a színházi 
összetev ket, amelyek a színházi élmény forrásai. Ehhez a célhoz az alapfokon els sorban a 
gyakorlat fel l közelíthetünk. Ezeken az évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, 
formanyelvének összetev it els sorban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a 
színházi m fajok állnak a középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi 
el adásokban leggyakrabban el fordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 
tevékenységéb l kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetér l, illetve a 
színpadi kifejezés legf bb alkotórészeir l. Azokról a formákról, m fajokról, módszerekr l pedig, 
amelyeket k maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek személyes 
tapasztalatokat. A továbbképz  szakaszban az él ben (vagy felvételr l) megtekintett el adások 
teremthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez 
segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképz  
szakaszban egy–egy el adás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon f ként gyermek– és 
diákszínjátszó el adások közös megnézése, addig a fels bb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági 
színházi el adások, illetve gondosan kiválasztott feln tt színházi el adások megbeszélésére is. A 
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megtekintett el adásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert 
els dleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, 
összetev  részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehet ségét is, hogy fokozatosan 
felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  
A tanulók ismerjék  

- azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy el adás létrejön 

- a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek, 
kellékek, világítás), azok hatását 

- azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 

- a színházm vészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. játéktér, f szerepl , 
mellékszerepl , jelenet, fordulat, felvonás)  

Legyenek képesek 

- színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

- el adások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

- saját csoportja által létrehozott el adások sajátosságainak leírására a megismert fogalmi 
készlet segítségével 

- annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a néz re 

- a színházi összetev kr l és m ködésükr l tanultak alkalmazására 
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ZENEM VÉSZETI ÁG 

 

KLASSZIKUS ZENE 

 

BILLENTY S TANSZAK 
 

 

ZONGORA 

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú m vészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdekl d  és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja 

a különböz  szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdekl désére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehet séget ad az egyetemes kultúra, az európai m veltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmeg rzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehet séget 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. 

3. A zeneoktatás a különböz  zenei m faj sajátosságait, a m vészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

A zenei m veltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, el adói és manuális készség, a 

zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei m veltség átadása. 

A zenei m szavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
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A f bb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a 

zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelel  zenei tárgyú könyvek, ismeretterjeszt  m vek olvasására való 

ösztönzés. A társm vészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdekl dés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közrem ködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amat r zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történ  aktív részvételre való 

el készítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehet ség szerint - külföldi zeneoktatási intézményekkel. 

 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

 

- A zenei m veltség megalapozása, fejlesztése. 

- A zenei képességek fejlesztése (hallás ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, el adói és manuális 

készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeinek megalapozása és kifejlesztése. 

- A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó maga-tartás, a 

kreativitás kialakítása. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei m veltség átadása. 

- A zenei m szavak és a jelentésük megismertetése. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése. 

- A f bb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, 

a zene történetének és a zeneirodalom egyéniségeinek megismertetése. 

- A kortárs zene befogadására nevelés, rendszeres zenehallgatásra nevelés. 

- A növendékek zenei ízlésének formálása, ösztönzés a zenei tárgyú könyvek, ismeretterjeszt  

m vek olvasására, a társm vészet iránti nyitottság kialakítása. 
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- A népzene oktatás keretein belül a technikai készség, a variációképz  rögtönz készség 

kialakítása.  

- A korábbiakban gy jtött vagy még él  népzenei anyag segítségeivel a növendékek 

megismertetése a különböz  népzenei m fajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a 

népzenekutatás történetével, a népzene nagy el adó egyéniségeivel. 

- A zenei élet eseményei iránti érdekl dés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

- Tehetséggondozás, a zenei pályát választók felkészítése a továbbtanulásra. 

- Aktív társas muzsikálásra nevelés. 

- Cserekapcsolatok létesítése (hazai és külföldi zeneoktatási intézményekkel). 

- Közrem ködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
 

A zenei képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 
 

Hangszeres tanszakok – egyéni képzés 

- zongora 

 

Évfolyamok száma  

„A”    tagozaton  

2   +  6 évfolyam   

„ B”  tagozaton:  ( B tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani) 

( 3 )  + 5 évfolyam   

 

ÓRATERV 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

El képz  Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 
F tárgy zongora (2) (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelez  
tantárgy 
szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2   

Kötelez en 
választható 
tantárgy 

      2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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F tárgy: zongora 

Kötelez  tárgy: szolfézs kötelez *  

Kötelez en választható tárgyak:  szolfézs 

     kamarazene 

Választható tárgyak:   szolfézs 

kamarazene 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelez  tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 
akkor helyette a kötelez en választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMA ÉS A KÉPZÉS IDEJE 

 

F tárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc egyéni, vagy 2x45 perc csoportos. 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc. 

Kötelez  tárgy:  A képzési id  minimum 2x45 perc   

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig. 

Választható tárgy: Az el képz  l. évfolyamától egy vagy két foglalkozás. 

         „B” tagozaton elmélet: minimum 1x45 perc 

Hangszeres el készít : egyéni 2x30 perc 

   csoportos 2x45 perc 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

ZONGORA 

El képz  évfolyamok 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 
programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 
alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 
 

Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejez  hangszeres megszólaltatása külön, illetve 
kétkezes változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
Kottaolvasás kezd  szinten. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

 

A tanuló ismerje 

– hangszere alapvet  sajátosságait, m ködési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, 
húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 
– a zongorairodalom legjelent sebb alkotóit és alkotásait, 
– a kottában el forduló jeleket és zenei m szavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 
utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 
– a kortárs zenei notáció alapvet  jelzéseit, 
– a tanult el adási darabok zeneszerz inek nevét, a m vek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat. 
 

Legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 
– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

– tudatos, önálló gyakorlásra,  
– a zongorajáték során el forduló különböz  játékmódokat, játékformákat (skála, 
hármashangzat, futam, kett sfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni,  
– a játszandó zongoram vek értelmes tagolására, 
– a zenei karakterek megvalósítására, 
– a zongorapedálok használatára (el –, után– és együttnyomás), 
– életkorának és képességeinek megfelel en a zongorázandó anyag kottah , stílusos, 
dinamikailag változatos és kifejez  el adására, 
– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 
 

Rendelkezzék 

– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 
– adottságainak megfelel  zenei memóriával, 
– képességei alapján kim velt zenei hallással. 

 

KAMARAZENE 

A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehet séget a zene aktív m velésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 
muzsikusokat. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével 
járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 
felel sségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó 
tanulók gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 
fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottah , 
zeneileg igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
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Készítse fel a tanulókat amat r kamaraegyüttesben való közrem ködésre, tegye képessé ket a 
kamarazene önálló m velésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 
és megszólaltatására. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 
– be– és leinteni, 
– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 
– biztosan tempót tartani, 
– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 
– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 
– tempóváltozásokat  maga is jelezni, 
– homofon m ben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 
 

A tanuló legyen tisztában 

– a különböz  ütemfajták ütemsúlyaival, 
– a játszott m vek stílusával, m fajával, formájával. 
Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerz inek nevét, a m vek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 
és leírni azokat, 
 

SZOLFÉZS KÖTELEZ  
A szolfézsnak, mint kötelez  tantárgynak két el képz  és négy alapfokú évfolyama van, 
követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az 

el képz  évfolyamok elvégzése nem kötelez . A 4. évfolyam végén alapvizsga tehet . 
 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, 
valamint a kés bbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja 
megalapozni.  

A zenem vek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan 
a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és 
készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  
A végs  cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 
alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 
fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának 
és befogadásának örömével. 
 

A szolfézstanítás célja, feladata:  
 

A tanulók zenei készségeinek kim velése, képességeik fejlesztése és ismereteik b vítése az 
alábbi területeken: 
– bels  hallás  
– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 
– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
– dallamhallás, 
– többszólamúság  
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– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 
– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 
– zenehallgatás (zeneértés) 
– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 
– a megszerzett tudás alkalmazása,  
– a hangszertanulás segítése, 
– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 
– a zenei m veltség igényének kialakítása,  
– a társm vészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készül  tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 
meger sítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé 
teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt 
biztosítanak a zene bels  elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 
– olyan zenei áttekint képességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelel  zenei feladatokat, 
– biztos zenei ízléssel és ítél  képességgel és  
– a zene iránti elkötelezettséggel. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

Ismerje fel hallás után is kottaképr l a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 
4#, 4b el jegyzésig. 
Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b el jegyzésig, 
– a háromféle moll hangsort, 
– a kvintkört. 
Ismerje fel a m vek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 
hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 
alapján. 
Ismerje a funkciós f akkordokat 4#, 4b el jegyzésig.  
Tudja ezeket kottaképr l azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 
Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  
Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 
– igen könny  m zenei periódust funkciót jelz  basszussal. 
Legyen képes a fentieknek megfelel  nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 
Ismerje és tudja kottaképr l is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 
– a magyar népzene stílusjegyeit, 
– a periódus fogalmát, 
– a kis formákat, 
– a triós formát, 
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– a klasszikus szonátaformát, 
– a rondót. 
Rendelkezzék alapvet  zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 
zenetörténeti korok, kiemelked  zeneszerz k, m fajok ismeretével (els sorban a barokk 
és a bécsi klasszikus zenében). 
Ismerje a leggyakrabban el forduló zenei kifejezéseket. 
 

XII. A M VÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 

A m vészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
M vészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú m vészetoktatási intézmény 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 

A m vészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A m vészeti alapvizsga és követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében – az alapfokú m vészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A m vészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervez  intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhet  és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A 
m vészeti alapvizsgát háromtagú vizsgabizottság el tt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és 
tagjait a vizsga szervez je bízza meg. 
A m vészeti alapvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 
szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az el írt tantárgyi 
követelményeknek eleget tett. 
 

 

El rehozott vizsga 
Az alapfokú m vészetoktatási intézmény tanulói számára el rehozott vizsga is szervezhet . 
El rehozott m vészeti alapvizsga, az egyes tantárgyra el írt iskolai tanulmányi követelmények 
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése 
el tt szervezhet . 
 

A m vészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a m vészeti alapvizsga, letétele alól az a tanuló, aki az országos 
m vészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyz ként – az adott tanévben dönt be került.  
Ha a tanuló már rendelkezik a zenem vészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett m vészeti 
alapvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 

A m vészeti alapvizsga min sítése 

 

A tanuló teljesítményét a m vészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal 
kell min síteni. 

Amennyiben az intézmény el rehozott m vészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 
m vészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 

A m vészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 
adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végz dik, a végs  eredmény meghatározásában a 
f tárgyból kapott osztályzat a dönt . 

Eredményes m vészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi el írt vizsga tantárgy 
vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészb l, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészb l, illetve vizsga tantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

XIII. A TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának rendjét és legfontosabb elveit az 

intézmény Szervezeti és m ködési szabályzata tartalmazza. Az oktatásban, képzésben 

használatos tankönyvek, munkafüzetek kiválasztásakor az évenként megjelen  hivatalos 

tankönyvjegyzéket kell alapul venni. A tankönyvjegyzékb l a helyi tanterv alapján a szakmai 

munkaközösségek konszenzus alapján választják ki a megrendelésre kerül  tankönyveket. Az 

iskola által használt tankönyvek, segédletek jegyzékét és azok árát a jogszabályi el írásoknak 

megfelel en az érdekeltek tudomására kell hozni. 

 

XIV. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az el írt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. Egyébként az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, de el tanulmányait nem tudja 
bizonyítvánnyal igazolni, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelmér l bizottság dönt 
különbözeti vizsga alapján. A bizottság tagjai: 2 f  szaktanár + 1 f  intézményegység-vezet . A 
különbözeti vizsgát a tanév els  tanítási napja el tt meg kell tartani. 

Ha a tanuló más alapfokú m vészetoktatási intézményb l kéri átvételét, akkor bizonyítványába 
bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelel  évfolyamba, illetve csoportba. 
Ha a kötelez en, illetve szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát 
kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények 
alapján. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az 
el írtnál rövidebb id  alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása, 
hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai körülmények között 
nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a 
tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevel testület 
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos 
szabályozásokat az iskolai szervezeti és m ködési szabályzata és házirendje tartalmazza. 
 

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet 

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYJEGYZÉK 

 

Az intézmény jelenlegi képzési feladatait 5 f  f állású pedagógus látja el. Végzettségük 

szerinti megoszlásuk a következ : 

 

 Egy f  Táncm vészeti F iskolát végzett táncpedagógus. 

 A színm vészet tanszakhoz jelenleg egy pedagógus áll rendelkezésre, aki magyar 

szakos, rendelkezik 120 órás drámajáték-vezet  tanfolyammal. 

 Jelenleg egy ének-zene és karvezetés szakos pedagógus tudja magára vállalni a 

szolfézs tanítását, illetve egy f  f állású zongoratanár.  

 A képz - és iparm vészeti ág oktatásának lebonyolításában jelenleg egy rajz szakos 

tanár áll rendelkezésünkre. 

 Egy f  zongoratanár. 
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2. sz. melléklet 
 

HELYISÉG ÉS ESZKÖZJEGYZÉK 

 

Táncm vészet tanszakon: 
 

 tágas, jól szell ztethet  terem faburkolatú padlózattal, egészalakos tükörrel, 
 külön n i és férfi öltöz k (zuhanyozási lehet séggel), 
 egy jó min ség  mini torony (magnó), 
  er sít , 
 videó és televízió, 
 felvev gép, 
 egy jól zárható szekrény 

  tábla (krétával), 
 videokamera (a táncos fellépések, gálam sorok, kirándulások, gy jtések rögzítésére), 
 diavetít  és diasorozat (történeti korokat, viseleteket illusztráló sorozat), 
  hangkazetták (eredeti népzene, táncházi zene), 
 videokazetták (eredeti felvételek, koreográfiák, népszokások), 
  kézi könyvtár (néprajzi, néptáncos, népzenei, tánctörténeti kötetek),  
  a viseletek eleinte kölcsönzésb l, 
 kottaállvány.  

 

Színm vészet tanszak 

 tágas, padlósz nyeges terem, 

 egyenletesen f tött, jól szell ztethet , (egészalakos tükörrel felszerelt) próbahelyiség, 

 televízió, videó lejátszó, 

  sokszorosítási lehet ség, 

 tankönyv 

 jó min ség  magnó, CD, kazetták, lemezek, 

 ritmushangszerek, 

 videó felvételi lehet ség, 

 különböz  papírfajták, ollók, festékek, ragasztók, színez k, pálcikák stb., 

 textíliák, cérnák, t , varrógép, 

 alapvet  fénytechnika, dobogó. 

 

Az iskolánkban a már tánc- és drámaórákon használt terem megfelel a munkához. A megfelel  

min ség  alapvet  hanghordozó eszközöket is tudjuk biztosítani, éppen a 2004/2005-ös tanév 

jótékonysági bál bevételének köszönhet en. A tanítás során egyaránt szükség lesz a közvetlen 
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énekes bemutatásra, valamint a ritmus- és dallamhangszerek használatára. Ezeket akár mi 

magunk elkészíthetjük házilag. 

Jelz hangszerek: kerepl , kolomp, cseng . 

Szükséghangszerek: köcsögduda, kanál, kanna. 

Ritmushangszerek: dobok, gardon, tikfa, fadob. 

Dallamhangszerek: mirliton, nádsíp, furulya. 

Komplex (dallam és kísér ) hangszerek: doromb, gitár, szájharmonika. 

Az egyszer  házilag is elkészíthet  hangszereket effektszer en használjuk, mint például a 

kíséretkor, kiemeléskor, aláfestéskor, elválasztáskor, hangulatteremtéskor, lezáráskor. 

 

Zenem vészet tanszakon: 

 jó akusztikával rendelkez , jól hangszigetelt, szell ztethet , csoportos oktatásra alkalmas 
tanterem, 

  ötvonalas kottatáblák,  

 zárható szekrény, 

 jó min ség  magnetofon, CD lejátszó, lemezjátszó hangfalakkal, videó-felvev  és lejátszó 
(hang és képi anyaggal), 

 zenei kiegészít  szakkönyvek, 

 egy zongora, egy pianínó,  

 metronóm, hangvilla, kottaállvány, 

 kottatár, fali applikációk a szolfézsoktatáshoz. 
 

Képz m vészet tanszakon: 
 

  jó megvilágítású, vízcsappal ellátott rajzterem, 
 állványok, tárgyasztalok, dönthet  rajzasztalok, 
 rajzbakok, 

 rajztáblák (fél íves méretben), 
 reflektorok a megfelel  megvilágításhoz, 
 modellek, drapériák, hátterek, 
 diavetít  és szemléltet  képek, vetít vászon, 
 használati eszközök: ceruzák (rajz és színes), radír, festék, ecset; vizes- és olajos, 

terpentines tál; pasztellkréta, zsírkréta, rajzszén, gyurma, agyag, mintázófa, olló, papírok, 
kartonok, rajzlapok, textilek, fonalak,  

 egy elektromos éget kemence. 
 

 

Grafikai m helyhez 

Sokszorosító grafikához: 
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 munkaasztalok, világítás, festékez  asztal 11,5-ös üveglappal, különböz  méret  fotós 
gumihengerek, spaklikkal, 

 sokszorosító grafikai csillagprés (legalább 50 cm széles nyomóhengerrel, mozgóasztallal), 
 kellékek: kormozó gyertyák (petróleumlámpa), lemezvágó olló (karos és kézi), lemezfogó 

sikattyú, melegít  rezsó. 
 

Alkalmazott grafikához: 
 diavetít , írásvetít , episzkóp, vetít vászon, fotónagyító (negatív-hívó..), televízió, videó 

lejátszó. 
 
Számítógépes rendszer: 
 

Jelenleg a számítástechnika órákat is a Teleházban és Multicenterben van lehet ségünk tartani, 
ahol jól felszerelt gépek állnak a gyermekek rendelkezésére. Intézményünk tulajdonában áll 
fénymásoló, több nyomtató. 
 

A munkánkat segítik a szakfolyóiratok is, melyekhez a könyvtárunkban férhetnek hozzá. 
 

Festészethez 

 jó megvilágítású folyóvízzel ellátott terem, 
 állványok, asztalok, bakok,  
 modellek, csontváz, drapériák, 
 videó, fényképez gép, reflektor, 
 színes hátterek, vágóeszközök, fest eszközök, stb. 

 

M helyek: 
 éget  helyiség: biztonságtechnikai el írásoknak megfelel en, elektromos 

éget kemencével ellátva, polcok, égetési segédeszköz 

 munka és balesetvédelmi eszközök: véd keszty k, véd szemüveg, véd kötény, 
els segélyláda 

 

Helyiségek: 
 rajzterem 

 gipszm hely 

 

Eszközök, felszerelések: 
 rajzteremben: rajzbakok, rajztáblák, fest állvány, rajzpapír, ceruza, festék, ecset, 

forgóállvány, paraván 

 elektromos éget kemence 

 gipszkever  kanalak, lapát, szár, vés k; lehúzó lemezek acél és m anyag; polírlemezek 
fémb l, gipszes gyaluk. 
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8. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

Mi az egészség? 

Az egészségr l alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is definiálható. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megfogalmazott definíció az egészséget a társadalmi és az 
egyéni teljesítmény fel l közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és pozitív természetét. 
Az egészséget alapvet  emberi jognak, „az élethez szükséges er forrásnak” tekinti, mely egyben 
társadalmi befektetés is. 

Az egészségfejlesztés és célja 

Az egészség-meg rzési tevékenység f  célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy többet 
tör djenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 
lehet ségekkel. Olyan életmódbeli alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek 
lehet ségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmeg rzés a mindennapi 
élet része kell, hogy legyen. Az egészségmeg rz  tevékenység magában foglalja az emberi szervezet 
m ködésével és a betegségek megel zésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek 
b vítését. 

Az iskola szerepe és lehet sége 

Az iskolák tanulói személyiségfejl désük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan fejl dési 
periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a kés bbi életideálok, preferenciák 
kialakításában.  

Az iskola olyan keretet adhat, amelyek között mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, 
magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. 

 

8.1. Általános rész 

Egészséges ifjúság 

Cél: 

 Már a fogantatástól kezdve biztosítani az egészséges élet lehet ségét mindenkinek. 

 A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés alapvet  színterévé. 

 A gyermekkori preventív programok feltételeinek javítása (fogászati, fluor, jód prevenció). 

 A mindennapos egészségfejleszt  testmozgás megvalósítása minden gyermek számára. 

 Az iskolában m köd  iskolaorvosi-véd n i egészségügyi feladatok bekacsolása az iskola világába, 
együttm ködési modellek kialakítása az iskola vezetésével. 

 

8.1.1. Az iskola általános egészségügyi helyzete 

Az iskola-egészségügyi szolgálat rendszeresen gondoskodik a tanulók fogászati, hallás, szemészeti 
(látás, színlátás), belgyógyászati vizsgálaton való részvételr l, a véd oltások beadásáról. 
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Jellemz  problémák: 

A vizsgálat során megállapították, hogy a gyermekek személyi tisztaságával problémák vannak. Pl.: 
mosdatlanság, ápolatlan köröm, gyakori lábgombásodás, tisztasági csomag (WC-papír, papír 
zsebkend , kéztörl , pohár, fés ) hiánya. 

Az iskola további javaslata: 

 Mozgás fontossága 

 Egészséges életmód (táplálkozás) 
 Több zöldség, gyümölcs fogyasztása! 

 

8.1.2. Mit tudunk mi tenni? 

 A pedagógusok szerepvállalása. (A gyerekek el tt ne dohányozzon az, aki elfogadja a programot.) 

 Az iskolában dolgozó pedagógusok életvitele, példamutatása segíti az egészségnevelési program 
hatékonyságát. 

 A gyermekek és a szül k bevonása a program alakításába: vitafórumok, javaslatok összegy jtése. 

 A program elfogadtatása, megvitatása az érintettekkel. 

 Információk közlése: faliújságon, iskolarádión, a médián keresztül (Internet, TV, rádió), 
iskolagy lés, tájékoztató nyomtatványok, plakátok, folyóiratok. 

 Kapcsolatok, támogatók keresése. 

 Sz rések, vizsgálatok: az iskolai egészségügyi szolgálat jelzései alapján. 

Egészségügyi gondozás a tanév folyamán: 

Szeptember: tisztasági vizsgálatok (személyi tisztaság, tisztasági csomag) 

 6. osztály diftériaoltás 

 7. osztály hepatitis oltás 

 Mindkét évfolyamban általános orvosi vizsgálat 

Október:  6. osztály kanyaróoltás, általános orvosi vizsgálat 

November: 8. osztály (továbbtanuláshoz) általános orvosi vizsgálat 

Január: személyi tisztasági vizsgálat 
 5. osztály hallás, látás, vérnyomás, színlátás… 

 általános orvosi vizsgálat 

Február: 3. osztály általános egészségügyi vizsgálat 
 5. osztály egészséges életmód: véd n i el adás 

Március: 8. osztály hepatitis oltás 

 általános egészségügyi vizsgálat 

Április: 6. osztály véd n  felvilágosító el adása  
 személyi tisztasági vizsgálat 

Május: 7. osztály általános vizsgálat 

Június–július: jelentések készítése 
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Iskolafogászat: 

A fogászati rendel ben heti egy alkalommal iskolafogászaton vizsgálják a gyerekek fogazati és 
fejl dési rendellenességeit, a szuvas fogakat, szájbetegségeket.  

Évente két alkalommal sz rnek minden gyereket 1–8. osztályig. 

Ha a gyerekeknél fogazati rendellenességet észlelnek, szüleiket írásban értesítik, és fogszabályozó 
szakrendelésre irányítják. 

A sz rések közötti id szakban történik a szuvas fogak ellátása. Ez visszahívásos alapon történik. 

A szül k nem igazán foglalkoznak a gyerekek fogaival. Sokan csak akkor viszik el a gyereket, ha már 
annak fáj a foga. 

A rendel nek az iskolával való együttm ködése jó.  

A fog- és szájápolás érdekében: 

 A gyerekek zömének szájhigiénés tanácsot adnak, mivel sokan nincsenek tisztában a helyes 
fogápolással, a helyes fogmosással. 

 Felhívják a figyelmet arra, hogy milyen ételek fogyasztását kerüljék és csökkentsék a szép fogazat 
érdekében. 

 

8.2. Szakmai program 

8.2.1. Egészségfejlesztéssel összefügg  feladatok: 

8.2.1.1. Testmozgás  

 Az általános iskolában kezd d  és a középiskolában fokozódó elváltozások (tartási rendellenesség, 
gerincferdülés, lábbetegség) célirányos gimnasztikával megel zhet k. 

 Lehet séget kell biztosítanunk a mindennapi testmozgásra, mert ez egészséges fejl désük 
elengedhetetlen feltétele.(tanórai + szabadid s mozgási lehet ségek) 

 Szabadid s foglalkozási lehet ségek iskolánkban: tömegsport, konditerem, labdajátékok, tánc, 
versenyek, kirándulások, túrák 

 A mozgás megszerettetésével sikerélményhez kell juttatni a tanulókat. Valamiben mindenki ügyes, 
ezért biztosítani kell a gyerekek számára azokat a lehet ségeket, amelyek motiválják, örömet 
szereznek számukra. A dicséret a legf bb motiváló er . 

 A testnevelési órákon alkalmazni kell a tartásjavító gyakorlatokat, rendszeresen és tudatosan. A 
gyakorlatok anyaga már több éve rendelkezésre áll az alsóbb évfolyamokon tanítók számára is. 

 A gerincdeformitásos gyerekeket az iskolaorvosnak és szakorvosnak ki kell sz rni és 
gyógytestnevelésre kell javasolni. Iskolánkban nincs gyógytestnevel , ezért a foglalkozásokat 
körzeti szinten lehetne megvalósítani. 

 A mozgásokat lehet leg a szabadban végeztetjük füves vagy földes talajon. (A betonon való 
foglalkozásokat kerüljük.) 
Az id járás miatt a tanév jelent s részében a tornaterembe kényszerülünk. A szell zés és a parketta 
megfelel az egészségügyi követelményeknek. 
Még egy tornateremre szükség lenne az ideális munkavégzéshez. 
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 Az iskola teret ad a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejl dését, érését. 

 A test és a lélek harmonikus fejlesztése: a mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra 
megalapozásával, a mozgáskoordináció, ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, az egészséges 
életmód alapvet  ismereteinek közvetítésével, az ezt el segít  szokások alakításával, az érzelmi 
élet gazdagításával, az önismeret fejlesztésével, a reális önértékelés fejlesztésével, a társas 
kapcsolatok igényének er sítésével. 

 Ismerje a tanuló a helyes tisztálkodási, öltözködési szabályokat. 

 Ismerje testünk f bb részeit, érzékszerveink szerepét a környezet megismerésében. 

 Legyen tisztában a gyermek az egészség és betegség fogalmával. 

 Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, tisztálkodással, betegséggel, 
balesettel kapcsolatban. 

 Igényelje az egészséges életkörülményeket. 

 Fejl djön munkaszokásaiban (helyes testtartás, gondosság, tisztaság, rendszeretet). 

 Ismerje a leggyakoribb balesetek megel zésének módját, óvja saját és társai testi épségét. 

 Tudja, hogy a rendszeres mozgás nagyon fontos része életünknek. Legyen tisztában az egészség és 
sport kapcsolatával. 

 Ismerje: 

- környezetünk szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb ártalmas hatásait (zaj, szennyezett leveg , 
napsugárzás, képerny  hatása), 

- mely anyagok hatnak károsan az egészségre, 

- az egészséget károsító szokásokat (dohányzás, alkoholfogyasztás veszélyeit). 

 Helyes napirend kialakítása 

 

8.2.1.2. Táplálkozás 

Hazánkban kiemelked en magas az érrendszeri és a daganatos betegségek halálozásának száma. 
Ennek nagyfokú javulását tudjuk elérni a helyes táplálkozással. A gyermekek étkezése a fejl d  
szervezet miatt különös gondot igényel. 

Jelenlegi étkezési helyzetünk: 

 A megfelel  képzettséggel rendelkez  élelmezésvezet  a gyerekek az életkorának megfelel en 
állítja össze az étlapot, melyet az iskolavezetés ellen riz, és jóváhagy. 

 A konyha az iskola állapotával azonos min ségi szinten van, felújításra szorul.  

 Az ebédelés esztétikusan megterített asztaloknál történik.  

 Az iskolában biztosított az ebédelésen kívül a tízórai és az uzsonna is. 

 Feln tt és vendégebéd is igényelhet . 

 Speciális étkeztetésre nincs mód. 

 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az iskolában 
étkezzenek.  
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8.2.1.3. A lelki egészség védelme — személyiségfejl dés 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelen  alternatív örömszerzési forma, a dohányzás, az 
alkohol és a drogfogyasztás. Ezért a teljes egészségi állapothoz fontos mentális egészségre, ennek 
fejl désére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jöv ben.  

 Valamennyi tantárgy keretén belül igyekszünk a tananyag lehet ségeit kihasználva tanulóinkat a 
helyes mentálhigiénés személetük kialakítására, fejlesztésére nevelni. 

 Akkreditált, szakmailag min sített, célzott szakmai programokon belül veszünk részt, ankétokat 
szervezünk szül k, gyerekek tájékoztatására (szenvedélybetegségek — drog, alkohol, cigaretta 

stb.). 

A lelki egészségvédelem megjelenése az intézményben: 

Életünk, mindennapjaink nagy részét az iskolában töltjük. Eredményes munkát csak 

kiegyensúlyozott, harmonikus légkörben érhetünk el. Ez fontos mind a feln ttekkel, mind a 
gyermekekkel való kapcsolattartásban. 

Milyen legyen az iskola vezetése? 

 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartja 

 A tanítványokkal való szüntelen, fejleszt , er szak nélküli tör dés jellemzi 
 Az iskola által közvetített nevelési elveket érvényesíti a gyermeki személyiség méltóságának 

egyidej  tiszteletben tartásával 
 Igyekszik az intézményes nevelés során keletkez  konfliktusokat megel zni, illetve 

szakszer en feloldani a gyerekek szocializációs készségének fejlesztése és lelki épségének 
megóvása érdekében 

 Baráti segítségnyújtás jellemzi a gyermek magánéleti konfliktushelyzeteiben 

 Rendszeresen kapcsolatot tartanak a tanítványok szüleivel, részt vesznek a nevelési 
szaktanácsadásban 

 Szakszer en együttm ködnek a pályaválasztás ügyeiben 

 Szociális és/vagy mentális problémák észlelése esetén szakszer  segítségnyújtás jellemzi, 
valamint koordináció az ellátó szervekkel  

 A gyermek bántalmazásáról, ellátatlanságáról, gondozatlanságáról, testi- lelki-erkölcsi 
veszélyeztetettségér l szerzett információikat eljuttatják a probléma kezelésére illetékes 
szakemberekhez 

 Jellemz  az állandó önképzés az emberrel foglalkozó tudományok körében 

 Partner a gyermek érzelmi intelligenciájának fejlesztésében 

 Mindent megtesznek a stressz-mentes munkahelyi légkör megteremtése és megtartása 
érdekében 

A tanárok mentálhigiénés képzettsége: 

 Jelenleg nincs az intézményben olyan dolgozó, aki e területen szerzett volna képesítést, de a 

középtávú tervekben szerepel pszichológiai továbbképzésen (másoddiploma) való részvétel 
 Részfeladatként a gyermekvédelmi felel s lát el ilyen irányú tevékenységet, feladatai 

részletesebben a gyermek- és ifjúságvédelmi koncepcióban van kifejtve 
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Milyen legyen tantestületen belüli hangulat? 

 Folyamatos kapcsolattartás és együttm ködés a nevel testület tagjaival nevelési és szaktárgyi 
kérdésekben 

 Részvétel az iskolai közéletben: jelenlét és közrem ködés az értekezleteken, részvétel a 
döntésekben, iskolai szint  feladatok vállalása 

 Felügyelet ellátása, illetve részvétel az iskola által szervezett programokon 

 Az iskola kívánta adminisztratív feladatok elvégzése 

 Az iskola egészének és a pedagógusszakmának képviselete a külvilág szerepl i el tt 
 A szakmai titkok meg rzése  
 A szakmai információk megosztása 

 Az intézmény és a szakma jó hírnevének öregbítése 

Milyen legyen a példamutató pedagógus? 

 Pozitív érzelmekkel fordul tanítványaihoz 

 Saját egyéniségét, meggy z dését nem palástolja el, de semmiféle eszközzel nem kényszeríti 
tanítványaira 

 Magánéleti vagy állampolgári problémáit nem viszi be a diákok közé 

 A diákot nem alázza meg, testi fenyítést nem alkalmaz, nem gúnyolja ki ket 
 Saját tanítványait vagy az iskola növendékeit magáncéllal munkára nem kényszeríti 
 Saját tanítványait vagy az iskola növendékeit szül i, anyagi ellenszolgáltatásért nem 

korrepetálja 

 A pedagógusok tiszteletben tartják egymás magánéletét, világnézetét és politikai 
meggy z dését 

 Tanítványaival intim kapcsolatot nem létesít 

Mi jellemezze a gyermekekkel való bánásmódot? 

 A gyermekek életkorához és személyiségéhez igazodó oktatási és nevelési eljárások 
megválasztása (alternatív programok) 

 Ügyeletek ellátása a gyerekek testi épségének meg rzése érdekében 

 Részvétel az ünnepélyeken és egyéb iskolai rendezvényeken 

 Minden egyes gyerekkel és/ vagy csoportokkal folytatott iskolai vagy iskolán kívüli külön 
foglalkozások a törvényes munkaid  határain belül 

 Szabadid s programok (pl.: kirándulások, osztály vagy csoport rendezvények, kulturális- és 
sporttevékenységek, stb.) szervezése az intézmény hagyományai szerint 

 Szakszer  együttm ködés a pályaválasztás ügyeiben 

 Az éves tanítási program írásbeli megtervezése és állandó felülvizsgálata 

 Az egyes órákra történ  alapos szaktárgyi, didaktikai és módszertani felkészülés, az órák 
megszervezése, a tanulói aktivitásra épített vezetése 

 A tanítási órák órarend szerinti pontos megtartása 

 A tananyag megtanítása, a gyakoroltatás - fejlesztés, majd az elsajátítottak ellen rzése és 
értékelése, 

 A dolgozatok id ben történ  megíratása és kijavítása, 
 Vizsgákra való felkészítés és vizsgáztatás, 



 

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 217 

 A tanítványokkal való egyéni foglalkozás személyre szóló feladatokkal és módszerekkel a 
törvényes munkaid  észszer  határain belül, 

 Egyéni és csoportos felkészítés a versenyekre a tanítási órákon kívül is,  
 Osztályf nöki feladatok vállalása, 
 Helyettesítések ellátása szabályozott keretek között, 
 A szaktárgyhoz kapcsolódó, tanórán kívüli programok szervezése,  
 Folyamatos tájékozódás a szakterület sajátos szakmai eseményeir l, 
 Részvétel a helyi tantervek kiválasztásában, elkészítésében, a tankönyvek megválasztásában, 
 Állandó önképzés, esetleg tudományos munka. 

A gyermekekkel való bánásmód ellen rzésének iskolánkban m köd  módjai: 

 Rendszeres óralátogatás 

 M köd  diákönkormányzati rendszer 
 Folyamatos kapcsolattartás a szül kkel 
 Szoros együttm ködés a kisebbségi- és a fenntartó önkormányzattal 
 Ellen rzött oktatási és nevelési eljárások 

 

Egészséggel kapcsolatos évfordulók: 
Április 7. Egészségügyi világnap 

Május 8.  Nemzetközi vöröskereszt napja 

Május 31.  Dohányzásmentes világnap 

Július 11.  Népesedési világnap 

Szeptember 16. Ózon világnapja 

Szeptember 22. Autómentes nap 

Szeptember 23. Takarítási világnap 

Október 10. Lelki egészség napja 

Október 16. Élelmezési világnap 

November 17. Füstmentes nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

 

8.2.2.1. Egészségnevelési feladatok tanórai programon belül 

 Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját egészségi állapotát, 
ismerje az egészségkárosító tényez ket, azok veszélyeit. 

 El kell érni, hogy az egészségéért tegyen valamit, alkalmazza a megtanultakat. Ezt legjobban akkor 
tudja elsajátítani, ha erre a tanórán alkalmazott alternatív módszerek alkalmazására, vagy azon 
kívüli programok keretében lehet séget kapnak a diákok. 

 Egészségnevelést szolgáló szak- és segédanyagok: 
- valamennyi forgalomban lév , a kerettantervi követelményeknek megfelel , azt feldolgozó 

tankönyv és munkafüzetek, 
- diasorozatok, applikációs készletek, modellek, ismeretterjeszt  könyvek, folyóiratok, írásvetít  

transzparensek, faliképek, kísérleti eszközök, mikroszkópi metszetek, video- és CD anyagok. 

 Módszerek: tanulói gy jt munka (fotók, montázsok, plakátgy jtemény, folyóirat-gy jtemény) 

 Ábraelemzések 
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Teljes kör  egészségfejlesztéssel összefügg  feladatok 

Jogsz. háttér: 20/2012.EMMI rendelet 128.§  

A teljes kör  egészségfejlesztés során négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 
végzését értjük, amelyet minden tanulóval, a teljes tantestület és a szül k 

bevonásával, szakmai ellen rzés és megfelel  finanszírozás mellett végezzük.  

Ezek:  

1. egészséges táplálkozás megvalósítása (lehet leg a helyi termeléshelyi fogyasztás 
összekapcsolásával); 

2. mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai 
elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

3. a gyermekek érett személyiséggé válásának el segítése személyközpontú pedagógiai 
módszerekkel és a m vészetek személyiségfejleszt  hatékonyságú alkalmazásával (ének, 
tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

4. számos egyéb téma között (felsorolásukat lásd alább) környezeti, médiatudatossági, 
fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló 
egészségfejlesztési (modulszer ) tantárgy hatékony (= bens vé váló) oktatása. 

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az t körülvev  közösség egészsége: felel sségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényez k. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot meg rzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megel zhet  betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredet  táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejl dése testmozgással és annak hiányában. 

 A feln tt szervezet m ködése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 
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 Balesetek, baleset-megel zés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe 
a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejl dése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemz i. 

 A társas kapcsolatok. 

 A n  szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejl désére. 

 A gyermek fejl dését el segít  viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megel zésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 M vészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejl dést és 
tanulási eredményességet el segít  hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvéd  módja. 

 Fogyasztóvédelem 

 Az id  és az egészség, bioritmus, id beosztás. 

 Tartós egészségkárosodással él  társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

A teljes-kör  iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkez  hatások 
révén eredményezi a hatékonyság növekedését: 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenl ség el segítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 
els dleges megel zése; 

 b nmegel zés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szül kkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodó készség , a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 
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 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fert z  megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi 
és daganatos betegségek) els dleges megel zése; 

 a társadalmi t ke növelése. 

 Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

alános iskolás kortól kezdve lehet séget kell biztosítani arra, hogy a tanulók az els segély nyújtás 
alapismereteivel megismerkedhessenek.  

Az oktatási intézmény maga is lehet baleset forrása, hiszen a mozgásos órák, foglalkozások 

(testnevelés, sportkör stb.), a szünetekben történ  önfeledt játék, a legprecízebb tanári felügyelet 
mellett is tartogathatnak, eredményezhetnek kisebb-nagyobb baleseteket. A tanulóknak meg kell 

tanulniuk, el kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyekkel gyors segítséget nyújthatnak 
társaiknak (a baleset során keletkezett helyzet felismerése stb.) addig, míg a szakszer  segítség meg 
nem érkezik. 

Ma Magyarországon több olyan baleset is történik, amely során kisebb lett volna a baj, ha a közelben 
van olyan személy, aki mer vagy tud gyors segítséget nyújtani a bajba jutottaknak addig, míg a ment  
megérkezik. Els segélynyújtó ismeretek elsajátítása els sorban a jogosítvány megszerzéséhez 

köthet , ahol a megszerzett ismereteket rövid ideig, kevés gyakorlással szerzik meg. 

Az általános iskolában kezd d  ismeretelsajátítás segítséget nyújthat abban, hogy a kés bbiekben 
tanulóink stabil ismeretekkel bármilyen baleseti szituációban hatékonyan tudjanak segítségére lenni a 
balesetet szenvedett társának. 

Ehhez a tanulóknak a következ  ismeretek megszerzésére van szüksége. 

 

Cím Téma 

Az els segélynyújtás alapjai 
Az els segélynyújtás fogalma 

Az els segélynyújtás jogi háttere 

Helyszínbiztosítás 

Általános betegvizsgálat 

Általános betegvizsgálat 
A keringés és a légzés vizsgálata 

Diagnózis felállítása 

Ellátás pszichológia 

Vérzések és ellátásuk 

A keringési rendszer felépítése 

Vérzések típusai 
Sokk 

Kötözések 

Végtagsérülések 

Csont- és izomrendszer felépítése 

Végtagsérülések 

Rögzítési módok 
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Cím Téma 

Fej- és gerincsérülések 

Koponyatörések és sérülések 

Gerincsérülés 

Mellkas-sérülés 

Kötözések és rögzítések 
gyakorlat 

Fed kötés 

Nyomókötés 

Sapka-, parittyakötés 

Rögzítés háromszöglet  kend vel 
Gerinchordágy, Kramer-sín, Stif-neck gallér 
használata 

Légút-biztosítás 

A légz  szervrendszer felépítése 

Légút biztosítási lehet ségek 

Légúti idegentest eltávolítása 

Mérgezések 

Ételmérgezések 

Gázmérgezések 

Gyógyszer-, alkohol- és egyéb vegyszerek 
okozta mérgezések 

Égési sérülések 

A kültakaró felépítése 

Égési sérülések típusai 
Égési sérülések ellátása 

Általános t zvédelmi ismeretek 

Füstmérgezés 

Komplex újraélesztés elmélete 

Komplex újraélesztés fogalma 

EKG-görbe elemzése 

Vérnyomásértékek elemzése 

Légzéselemzés 

Komplex újraélesztés 
gyakorlata 

Komplex újraélesztés 

Cukorbetegség, allergia 

Cukorbetegek ellátása 

Allergia biológiai alapjai 
Allergiás tünetek kezelése 

Belgyógyászati esetek 

Tüd hangok és elváltozások 

Gyomor és bélpanaszok 

Vakbélgyulladás 

H  ártalmak 

Hideg okozta sérülések 

H kimerülés 

H guta 

Áramütések 
Áramütés 

Villámlás 
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Cím Téma 

Tömegbalesetek 
Mentésszervezés tömegbalesetek esetén 

Sérülések rangsorolása 

Gyermekbalesetek 
Tipikus gyermekbalesetek 

Különbségek a gyermek és a feln tt ellátásban 

Kisgyermekek komplex 

újraélesztése 
Kisgyermekek komplex újraélesztése 

Vízi mentés elmélete 

Vízi mentés fogalma 

Vízi mentés jogi szabályozása 

Meteorológiai ismeretek 

Vízi mentés gyakorlata 

Önmentés 

Társmentés 

Mentés 

Rádiózási ismeretek 

Hazai ment szervezetek 

Hazánk mentéstörténete 

Hazai ment szervezetek 

Az OMSZ szervezeti felépítése 

Megvalósítása:  

A témakörökhöz szakemberek segítségét veszi igénybe az iskola. 

Az ismeretek elsajátítása már alsóban, a tanulók életkorához igazodva elkezd dnek, fels ben tanórai 
keretben vagy egyéb foglalkozások során történhet. 
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

1. HELYZETKÉP, HELYZETELEMZÉS 

A Tisza-parthoz közel, erd k, rétek, változatos él világú árterek közelében élve kiemelten fontos 
feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetét 
formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet néhány területére terjed ki. Szemléletet azonban 
csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, 
hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a 
természetet, benne az embert. A természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése 
kiemelt feladatunk kell, hogy legyen. A kémia, biológia, földrajz és fizika tantárgyak mellett be kell 
vonnunk a humán területeket is. Tanórán, természetvédelmi nyári táborban, túrákon, szakkörökön 
megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszer , természetvizsgálatokat. 
Megtanítjuk ket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük 
rejl  összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvéd vé, a természetet félt , 
óvó feln ttekké. 

Napjainkban a világ figyelme a fejl dés megtartása felé irányul. Ez az élet minden színterén 
tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és 
tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az 
iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések 
és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttm ködésre alkalmas, 
felel s magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket 
kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását 
és azok hagyománnyá válását.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani.  

 

 

2. A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI ISKOLÁNKBAN 

Elméleti foglalkozásokon, iskolán belül és kívül: 

 Els sorban a természettudományos órákon hozzákapcsoljuk az adott témákhoz a megfelel  
környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 
dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 
diákoknak is köze van. A szemléltetés hagyományos módszereit alkalmazzuk. Fontosnak tartjuk, 
hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat kapjanak, mert véleményünk szerint így lehet csak 
okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  

 Versenyeken is indulnak a gyerekek, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így 
elmélyíthetik elméleti tudásukat. (Kitaibel Pál biológiaverseny, Herman Ottó verseny, Madarak és 
fák napi versenyek…) 

Gyakorlati jelleg  tevékenységeink iskolán belül és kívül, melyek már hagyományainkat is jelentik: 

 Több éve m ködik nyári természetvédelmi táborunk. Az ötletet az keltette életre, hogy az évközi 
elméleti tananyag hasznosságát, alkalmazhatóságát megmutassuk a természetben.  

 Különböz  akciókban veszünk részt: 
- Az iskolában rendszeresen szervezünk papírgy jtést.  
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- sszel „szemétszüret” keretében teszünk rendet az iskola környékén, tavasszal nagytakarítást 
rendezünk.  

 Természetvéd  szakkörök m ködnek alsó- és fels  tagozatban, melyeken a gyerekek a természetet 
és annak változásait folyamatosan figyelemmel kísérhetik, így könnyebben alakul ki bennük egy 
egységes kép az ket körülvev  világról. 

 Földrajzi megfigyel  állomás épült az iskolánk udvarán 1985-ben. Felszerelése, eszközei: napóra, 
horizontárium, ekliméter, gnómon, meteorológiai házikó, szélmér , h mér , csapadékmér . 

 Drog-prevenciós program 

 Osztályf nöki órák környezetvédelmi témában 

 Széchenyi-napi túra az emlékm vekhez 

 Madarak és fák napja szervezése az egész iskola közössége számára  
 Szüreti mulatság szül kkel 
 Tartsuk szem el tt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, hogy 

a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki. 

 

3. RÖVIDTÁVÚ CÉLOK 

 Tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabbtávú célok megvalósításához milyen lépések 
vezetnek. A közeljöv ben megvalósítandó céljaink: 

 A tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához. 
 Tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek bemutatása. 

 Új környezetnevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése: jeles napokhoz 
kapcsolódó témanapok  

 Az erdei iskolai program kidolgozása, bevezetése. 
 A helyi tantervek összeállításában fontos helyet kapjanak a környezeti nevelési vonatkozások 

 Országos projektekbe, versenyekbe való bekapcsolódás 

 Gy jtési akciók b vítése (elem, alumínium)  
 Szelektív hulladékgy jt k elhelyezése az iskolaudvaron 

 Földrajzi megfigyel  állomás felújítása pályázatból. 

 

4. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK 

 Környezettudatos állampolgárrá nevelés. Ennek érdekében diákjainkban kialakítani: 
- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 
- a személyes felel sségen alapuló környezetkímél , takarékos magatartást és életvitelt, 
- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felel s magatartást, annak meg rzésének 

igényét és akaratát, 
- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség rzését, 
- a rendszerszemléletet, 
- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 
- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezet  technikákat, módszereket. 

 A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 
- alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 
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- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,  
- szintetizálás és analizálás, 
- problémaérzékenység, integrált megközelítés, 
- kreativitás, 
- együttm ködés, alkalmazkodás, tolerancia és segít  életmód, 
- vitakészség, kritikus véleményalkotás, 
- kommunikáció, média használat, 
- konfliktuskezelés és megoldás, 
- állampolgári részvétel és cselekvés, 
- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

 

4.1. Az iskola helyzetképe és az abból levezetett célok táblázatos formában: 

A helyzetb l 
adódó 
jellemz k: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

Növekv  
forgalom 

Közlekedési 
biztonság növelése. 
A kerékpáros és 
gyalogos 

közlekedés 

növelése 

- „fekv rend rök” elhelyezése az iskolánál  
- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közleked k számára fedett biciklitároló 

Zaj  Csökkentés 
- fák, cserjék ültetése 

- speciális ablaküvegek 

Lég-

szennyezés 
Csökkentés 

- zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben a növények 
gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagf  -irtás 

- tantermekben légtisztítók 

- több növény a tantermekben 

Szemét és 
kutyapiszok 

Tiszta, egészséges 
környezet 

- szeméttárolók s rítése 

- szelektív hulladékgy jtés, (papír, olaj, fémdoboz, üveg 
m anyag flakon, szárazelem) komposztálás 

- felvilágosító el adások az egészségkárosító anyagokról és a 
fert zési veszélyekr l 

- utak sózása helyett ásványi rlemény használata 

Kevés 
játszótér 

A gyerekek 

mozgásigényének 
kielégítése 

- újabb játszóterek  
- az iskolai játszótér felszerelésének b vítése, homokozó 

létrehozása, a régiben a homok cseréje 

Az 

iskolabels   
Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, falba 
süllyesztett vitrinek, él sarkok, akvárium, madarak, 

- a mellékhelyiségekben korszer  folyékonyszappan- és WC-

papír tartók  
- az ebédl  mellett korszer  folyékonyszappan-tartók 

elhelyezése 

- dohányzásra külön helyiség kialakítása 

- portalanítás (atkák — allergia) 

- gyakori szell ztetés (beltéri szennyez  anyagok: formaldehid, 

szén-dioxid) 
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A helyzetb l 
adódó 
jellemz k: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

- lábtörl k alkalmazása 

Energia-

felhasználás 
Takarékos f tés 

- gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása, korszer sítése 

- tet  szigetelése  
- falak küls  szigetelése 

- korszer , energiatakarékos berendezések használata az iskola 
konyháján és egyéb helyszíneken 

Világítás 
Egészséges, 
takarékos 

- neonok cseréje energiatakarékos izzókra 

- id - vagy alkonykapcsolók felszerelése  

Víz-

felhasználás 

Egészséges ivóvíz; 
A vízfogyasztás 
csökkentése 

- víztakarékos öblítés a mellékhelyiségekben 

- csapok karbantartása 

- a klórozott szénhidrogéneket kisz r  víztisztítók alkalmazása 

- ivókutak elhelyezése a folyosókon és az udvaron 

 Csatorna 
A csatorna 

karbantartása  

- biológiai lebontók alkalmazása 

- ecetsav, mosószóda, bórax, szódabikarbóna és egyéb 
környezetbarát takarítószerek alkalmazása 

Iskolakert 

Tanítás, pihenés, 
felüdülés helye 
legyen  

- kialakítása 

- növények gondozása, pótlása 

- tanösvény létrehozása 

- önelzáró csapok 

- fajátékok 

- gyógynövények telepítése 

- madáretet k, madárodúk kihelyezése, gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat 
- az aszfaltozott rész felújítása 

- a sportpálya és környékének felújítása 

Iskolabüfé 
Egészséges ételek, 
italok 

- gyümölcslevek és -teák, tej, tejitalok 

- friss és szárított gyümölcsök 

- joghurtok, sajtok 

- gabonapelyhes édességek 

Az iskola 

eszköz-

ellátottsága 

A tanítás–nevelés 
élmény-

központúságának 

növelése, az 
esztétikai érzék fej-
lesztése — 

egészséges 
személyiség 

- a tantermekben írásvetít , TV, videó és számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltet -anyagok 

- digitális fényképez gép 

- gázt zhelyek, konyhai eszközök 

- ismeretterjeszt  folyóiratok 

- könyvtár, médiatár  

 



 

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 227 

4.2. A célok, feladatok és sikerkritériumok: 

Rövidtávú célok Feladatok Sikerkritériumok 

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

A helyi tantervben m veltségi 
területenként és a tanmenetekben is 
konkrétan jelöljük meg a feladatokat és 
az alkalmazni kívánt módszereket. 

Az iskolai élet egészét átfogó 
környezeti nevelés valósul meg. 

Er sítsük a tantárgyközi 
kapcsolatokat, hogy a 

tanulók egységben lássák 
az egy témához tartozó 
ismereteket. 

Projektek kidolgozása.  
(„A víz az élet bölcs je.”, Bolygónk : a 
Föld.) 

A széttagolt ismeretek rendszer-
szemlélettel összekapcsolódnak, 
és a gyerekek örömmel készülnek 
a következ  projektre. 

A pedagógusok, a feln tt 
dolgozók és a szül k 
személyes példájukkal 
legyenek a 

környezettudatos életvitel 
hiteles terjeszt i. 

Képzések, továbbképzések, szül i 
értekezletek tartása az adott témában. 

A feln ttek rendelkeznek 
mindazon ismeretekkel, szakmai 

hozzáértéssel és személyiség-

vonásokkal, amelyek a 
környezettudatosság alakítása 
során mintaként szolgálnak. 

Az iskola tisztaságának 
javítása, a szemét 
mennyiségének 
csökkentése. 

Tisztasági rjárat szervezése 
(diákönkormányzat). Szelektív 
hulladékgy jtés, egyel re csak a papír 
folyamatos gy jtése, tárolásának és 
elszállításának megszervezése. A helyes 
vásárlói szokások kialakítása. 

Javul az iskola tisztasága. A 
tanulók és az iskola dolgozói 
szelektíven kezelik a 
papírhulladékot. Csökken az 
elszállított szemét mennyisége. 
Kevesebb a csomagolási hulladék 
a szemetesekben. 

Takarékoskodás a vízzel és 
a villannyal. 

Rendszeres, majd alkalmankénti 
ellen rzések. Mérések, számítások, 
következtetések — és ezek közlése az 
iskolaújság ill. az iskolarádió „zöld” 
rovatában. 

Nem lesznek nyitva felejtett vagy 

csöpög  csapok, égve felejtett 
villanyok. Észrevehet en 
csökken az iskola víz- és 
villanyszámlája. 

A tanulók ismerjék meg 
sz kebb környezetüket, 
lássák az értékeket, 
problémákat, ápolják a 
hagyományokat. 

Részvétel az iskola programjain, 
pályázatain; a természetben, 
környezetben végzett szemlél dés, 
vizsgálódás, kutatómunka; kiállítások, 
vetélked k, el adások szervezése a 
„Jeles napokra”. 

Ha ismeri környezetét, jobban 
szereti, köt dik hozzá és 
megóvja. 

Legyenek a tanulók 
környezetük, szül földjük 

védelmez i. 

„Örökbefogadási” akciók: egy-egy fát, 
területet, szobrot, Tisza-part szakaszt, 

állatkerti állatot… amihez rendszeresen 
visszajárnak, figyelik változásait, 
gondozzák. Faültetés, téli madáretetés. 

Változik az osztály 
közvéleménye, morálja. Köt dik 

környezete egy darabkájához, és 
ezen keresztül átérzi 
környezetünk megóvásának 
fontosságát. 

Fejlesszük a tanulók 
problémamegoldó 
gondolkodásmódját, az 
önálló ismeretszerzés 
képességét — megalapozva 

az élethosszig való tanulást. 

„Zöld sarok” kialakítása az iskolai 

könyvtárban, szakkönyvek, folyóiratok, 
videó-anyag és CD-k beszerzése. 
Internet-hozzáférés biztosítása. Az 
iskolarádióban és újságban „zöld” rovat 
nyitása. 

Egyre több gyerek kér feladatot, 
tart kisel adást, nyüzsög a 
könyvtárban, ír cikkeket, tudja 

használni a szakirodalmat. Szép 
eredményeket érünk el 
különböz  versenyeken. 
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5. NEM HAGYOMÁNYOS TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 

5.1. A nem hagyományos tanórai foglalkozások jellemz je:  

 a komplexitás 

 tantárgyakon átível  

 sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak 

 a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése 

 „egymásra hajtogatott” 

 kölcsönös kapcsolat 
 sokféleség összekapcsolódása 

 különféle tevékenységek 

 kapcsolatközpontú 

 rendszerez  

 projekt 

 értelem és érzelem  
 változás 

 ismeretek összekapcsolása 

 módszerek sokfélesége 

 EGYSÉG 

 gondolkodásmód 

 integrált 
 globális 

 komplementáris 

 

5.2. Általános iskolai lehet ségek: 

Terepi 

 Erdei iskola 

 Terepgyakorlat 

 Tábor 
 Tanulmányi kirándulás 

 Akadályverseny 

 Faluismereti játék 

 Tanösvény 

 Iskolakert 

Játékok 

 Érzékelést fejleszt  

 Szituációs 

 Stimulációs 

 Drámajáték 

Kézm ves foglalkozások 

„Akciók” 

 vetélked k 

 pályázatok 

 újságkészítés 

 kiállítás rendezése 

 filmkészítés 

 interjú 

 kérd ív 

 iskolarádió m ködtetése 

 faültetés 

 kutatómunka 

 „nemzetközi akciók” 

 



 

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Pedagógiai Programja 229 

Modellezés 

„Látogatás” 

 múzeum 

 állatkert 
 botanikus kert 

 szeméttelep 

 hulladékéget  

 szennyvíztisztító 

 nemzeti park 

 tanya 

 papírgyár 

Versenyek  

Szakkör 

Iskolazöldítés  

Témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, k …) 

DÖK-nap 

Jeles napok 

Projektek (pl. savas es , lekvárf zés) 

 

 

6. MÓDSZEREK 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. 
Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat képesek 
leszünk megvalósítani. Ezek nem mindenki el tt ismertek, ezért tanártovábbképzést szervezünk, 
amelyen bemutatjuk az interaktív lehet ségeket. Fontos, hogy ezeket mindenki maga is kipróbálja, 
miel tt diákokkal alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. Néhány, 
munkánk során alkalmazható módszer-csoport:  

Játékok 

 Szituációs  
 Memóriafejleszt  

 Kombinációs  
 Érzékelést fejleszt   
 Ráhangolást segít  

 Bizalomer sít  

 Kapcsolatteremtést segít  

 Drámapedagógia 

Modellezés 

 Hatásvizsgálatok 

 Rendszermodellezés 

 El rejelz   
 M köd  modellek készítése, elemzése 

Riport módszer 

 Kérd íves felmérés 

 Direkt riportok 

 Fotóriport 
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Projekt módszer 

 Analízis–akció projektek 

Terepgyakorlati módszerek 

 Terepgyakorlatok 

 Táborok 

 Térképkészítés 

 Egyszer  megfigyelések 

 Célzott megfigyelések, mérések 

Aktív, kreatív munka 

 Természetvédelmi és fenntartási munkák 

 Rekonstrukciós munkák 

 Madárvédelmi feladatok  
 Szelektív hulladékgy jtés 

 Rend- és tisztasági verseny 

Közösségépítés 

 Csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében 

M vészi kifejezés  
 Vizuális m vészet a környezeti nevelésben 

 Irodalmi alkotások  
 Zenem vészet 
 Fotóm vészet 
 Táncm vészet 
 Népm vészet 
 Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

 A tanulók önkifejezése a m vészetek nyelvén 

 

6.1.  A speciális nevelést igényl  gyerekek esetében alkalmazható módszerek: 

Az 1–4. évfolyamot felölel  szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz 
nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési 
megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglév  nagyobb eltérésekhez. A 
képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 
cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.  

A nevelés, oktatás második szakaszában, 5–8. évfolyamban, a megismerési módszerek további 
fejlesztése, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított 
tanulási szokások fejlesztése a cél. El térbe kerül a verbális szint, de differenciált módon jelen van a 
manipulációs és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belép  tevékenységformák megfogalmazása 
valamennyi tantárgyban. Ezek jelzések arra vonatkozólag, hogy milyen tanulási szituációkat kell 
létrehozni a kívánt fejl dés eléréséhez, a különböz  képességcsoportok kialakításához, 

korrigálásához. 
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7. RÉSZTVEV K ÉS ER FORRÁSOK 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 
résztvev i egymással, valamint küls  intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 
együttm ködést alakítsanak ki. A résztvev k és a közöttük kialakuló együttm ködés egyben a 
környezeti nevelési munkánk er forrásai is. 

 

7.1. Nem anyagi er források 

Iskolán belüli együttm ködés 

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 
példaérték  legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés–oktatás közös 
szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a 
munkaközösségek együttm ködését. Célszer , ha a koordinátori szerepet valamelyik 
természettudományi tantárgyat tanító kollega látja el. 

 Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait 
a kulturált magatartásra. Ebben kiemelked  feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az 
osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdekl d  és elkötelezett 
tanulókból álló diákcsoportnak. 

Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való 
közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy 
szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában, a szakköröknek, a turisztikai klubnak a 
hulladékgy jtési akcióknak, valamint a nyári tábornak. A diákok és tanárok együttm ködése 
nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és meg rzésében is. A tanórák 
környezeti tartalmát — az OM-segédanyag felhasználásával — a munkaközösségek határozzák meg, 
a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 

Iskolapszichológus: Az iskolapszichológus felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti 
nevelési munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy 
munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. 

Tanárok és szül k: Az iskolai környezeti nevelésünk területén is nélkülözhetetlen a szül i ház és az 
iskola harmonikus együttm ködése. Fontos, hogy a szül k meger sítsék gyermekükben azt a 
környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez egyrészt megvalósul azon 
keresztül, hogy az iskolánkban elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a 
tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét — a lehet ségeiket 
figyelembe véve — biztosítják a családok.  

Alkalmazottak: Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei 
környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy 
csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírok használata, kicsinyített és 
kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gy jtsük a hulladékpapírt és a 
kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása 
során környezetkímél , az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és 
beszerzése az iskola gazdasági vezet jének feladata. Az iskolai szelektív hulladékgy jtés 
továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van. 
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Iskolán kívüli együttm ködés 

Fenntartó: Mivel a fenntartó meghatározza az általa m ködtetett intézmények profilját és 
költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttm ködés — az iskola egész életén belül — a 

környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának 
feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehet  legoptimálisabb helyzet megteremtését 
elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelez  támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti 
nevelési programokat. 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot 
színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböz  intézmények meglátogatása. Iskolánk számára 
kiemelked en fontosak a múzeumok, a vadasparkok, a természetvédelmi oktatóközpont és a nemzeti 
parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon el készítjük. Az iskolai tanulmányai során minden 
tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott 
intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. 

Civilszervezetek: A civilszervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segíthetik környezeti 
nevelési munkánkat. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érint  környezeti témájú el adás és 
foglalkozás legyen a jöv ben. A civilszervezetekkel való iskolai szint  kapcsolattartás 
igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítsanak ki kapcsolatot az egyes civil 
szervezetekkel. 

Hivatalos szervek: A hivatalos szervek egyik feladata annak ellen rzése, hogy környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontból megfelel en m ködi-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni 
kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 

7.2. Anyagi er források 

Saját er források 

Az iskolai költségvetésb l minden évben végezni kell olyan felújításokat, amelyek a környezetbarát 
és kulturált környezet megteremtését, valamint a környezetkímél  m ködtetést szolgálják. 

Alapítvány: Az iskolai alapítvány  

Küls  er források 

Fenntartó: A fenntartóval történt egyeztetések után az iskola egyik kiemelt nevelési területe lehet a 
környezeti nevelés. JAVASLAT: a fenntartó minden évben támogathatja az iskolai környezeti 
nevelési munkát. Ebb l a pénzösszegb l van arra lehet ség, hogy erdei iskolai programon vegyenek 
részt a tanulók, vagy más tanórán kívüli környezeti nevelési programot támogassunk. A pénzösszeg 
elosztásáról egy munkacsoport dönt, melynek tagjai az osztályf nökök, a gondnok, igazgatóhelyettes. 

Saját bevétel: Az iskolának terem-bérbeadásokból van saját bevétele. Ezeknek az összege 
bizonytalan. A továbbiakban bevezethetnénk azt, hogy az iskolai beszerzési egyeztetések során 
határozzuk meg, hogy mekkora összeg fordítható környezeti nevelési célokra. A tanárok kéréseit 
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összegy jtve a környezeti munkacsoport vezet je képviseli a megbeszéléseken a környezeti nevelési 
munka érdekeit. 

Pályázat: A pályázatok megjelenésének figyelése igazgatóhelyettesi feladat. Az igazgatóhelyettes 
tájékoztatja a kollegákat a pályázati lehet ségekr l, és segít a pályázatok elkészítésében. Az elnyert 

összeget teljes egészében arra a területre kell fordítani, amire a kiírás szólt, és a pályázó kollega 
határozhatja meg elköltését. 

 

7.3. Az er források áttekintéséhez használható táblázat: 

Humán 
er források 

Feladat, szerepkör Er sségek 

Iskolavezet ség 

Támogatja a környezeti nevelési 
programokat. A min ségi munka részeként 
értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi 
forrásokat teremt. Ösztönz  rendszert dolgoz 
ki. Aktívan részt vesz az egyes 
programokban. 

Hiteles személyiségek a pedagógusok és 
a diákság számára. Hasznosítható 
kapcsolatrendszer. 

Tanárok 
Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve 
tanítják az egyes környezeti tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, hogy minden 
tanár feladata a környezeti nevelés. 

Környezeti 
nevelési 
munkacsoport 

(munka-

közösség) 

Elkészíti a pedagógiai programnak 
megfelel en az éves tervet, segíti és 
koordinálja annak megvalósítását. 
Dokumentációs és értékel  munkát végez, 
pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a küls  
támogatókkal. 

Lehet séget ad a különböz  
szakmacsoportok programjainak 

összehangolására (témahét, versenyek, 
akciók, kiállítások, jeles napok eseményei 
stb.) 

Osztályf nöki 
közösség 

Évfolyamokra lebontva foglalkozik az 
egészségneveléshez köt d  környezeti 
nevelési tartalmak feldolgozásával. 

Lehet ség van az aktualitások azonnali 
„kibeszélésére” osztályközösségi szinten. 

Diákön-

kormányzatot 

segít  és a 
mentálhigiénés 
tanár 

Tagjai a környezeti nevelési 
munkacsoportnak. Lehet ségük van a 
környezeti nevelés egészségnevelési 
területeinek er sítésére. 

Napi kapcsolat a diákokkal, az egyedi 
problémák azonnali kezelése. 

Iskolaorvos 

El adások tartása az egészséges életmódról, 
a környezeti ártalmakról. Segíti a tanárok 
munkáját terepgyakorlatokon, erdei 
iskolában. 

Szakmai kompetencia, személyes ráhatás. 

Laboráns 

Gondoskodik a vegyszerek szakszer  
elhelyezésér l, szelektív gy jtésér l. Segíti a 
labormunka el készítését és a terepi 
programokat. 

A pedagógusok terheinek csökkentése, 
gyakorlati szakértelem. 

Adminisztratív 
dolgozók 

Támogatják a tanári munkát az egyes 
programok hátterének biztosításával. 

Részt vállalnak a szelektív 
hulladékgy jtésben, takarékosságban. 

Technikai 

dolgozók 

A programok tárgyi feltételeinek biztosítása, 
ökológia terem, laborok, vizesblokkok, 
világítási hálózat karbantartása, h szigetelés, 
stb. 

Zöldítési program, szelektív 
hulladékgy jtés, komposztálás. 

Diákok A tervezett éves programban sokoldalúan Valamennyi diák érintett, nagy a 
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Humán 
er források 

Feladat, szerepkör Er sségek 

vesznek részt (hallgatóság, tevékeny 
szerepvállalás, önálló kutatások és 
kezdeményezések. 

jelent sége a helyi értékek 
felkutatásának. Partnerség a feln tt 
résztvev kkel. A f  hangsúly a 
szemléletformáláson van. 

Szül k 

El adások tartása, szemléltet eszközök 
gazdagítása, anyagi támogatás, küls  
er források felkutatása. 

Tevékeny részvétel a programokban, az  
szemléletük is formálódik, a környezeti 
nevelés túlmutat az iskola falain. 

 

 

8. TANESZKÖZÖK 

Az iskola nem rendelkezik azokkal az alapvet  oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 
szükségesek a környezeti nevelési munkához. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott 
vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejl déssel, új eszközöket kell beszerezni. 

Az erdei iskolai programok és a nyári táborok számára biztosítani kell a biológiai és kémia 
vízvizsgálatokhoz, a leveg - és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket, vegyszereket. 
Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szakkönyv és CD könyvtárat. Biztosítani kell, hogy 
a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelel  audiovizuális és multimédiás 
eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére.  

A fenti feltételek kialakítására az anyagi fedezetet az „Anyagi er források” cím  fejezet tartalmazza. 

 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

A környezeti nevelésben jellegénél, összetettségénél fogva nélkülözhetetlenek a kommunikáció 
legkülönböz bb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a rengeteg írott, hallott és 
látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. Fontos 
számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg 

tudják az értéktelent l különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, szereplésre, 
el adások tartására. Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt. Ezen 
képesség napjainkban nélkülözhetetlen. 

 

9.1. Iskolán belüli kommunikáció formái 

 Kisel adások tartása megfelel  szemléltetéssel 
 Házi dolgozat készítése 

 Poszterek készítése és bemutatása 

 Iskolarádió felhasználása híradásra 

 E-mailen levelezés: tanárokkal, szül kkel, diákokkal 
 Faliújságon információk 

 Szórólapok 
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9.2. Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 Környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböz  napilapokból 
 Környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása 

 Rádióhírek a környezetvédelemben 

 Televíziós hírek feldolgozása, értékelése 

 A környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel 
 A közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttm ködés az önkormányzattal 

 

 

JAVASLAT 

Végezzünk környezeti attit dvizsgálatot az iskola tanulói között. Az osztályf nök és a szaktanárok 
beszéljék meg a mérés eredményét, és használják fel azt további munkájuk tervezésében. Az 
attit dvizsgálatot az ötödik évfolyam elején és — lehet ség szerint — a nyolcadik évfolyam végén is 
végezzük el. 

A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építsük be, és ennek keretében kerüljenek 
mérésre is. A szaktárgyi munkaközösségeknek egy kereszttantervi követelményrendszert kell 
kidolgozniuk.  

A környezeti nevelési munkacsoport — az iskolai munkaterv részeként — minden tanév elején írásos 
formában elkészíti az iskola éves környezetnevelési munkaprogramját. A félévi és az év végi értékel  
nevel testületi értekezleten az iskolai munkaterv ezen része is megvitatásra és elfogadásra kerül. 
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10. TOVÁBBKÉPZÉS 

JAVASLAT: 

A folyamatos tanulás, önképzés egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek tartalmaznia kell 
egyszerre a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejl dést. 

Az iskola továbbképzési programjába beépítve, az ötéves továbbképzési id  alatt — minden évben 
más-más munkaközösségb l — évente legalább két tanár vegyen részt a küls  intézmények által 
szervezett környezetnevelési tanár-továbbképzési programokon.  

 

Az iskolai környezet egyfajta rejtett tantervként hat a diákokra: 

Rejtett tanterv 

 az iskola környezetének barátságossá tétele 

 természetes anyagok jelenlétének növelése 

 esztétikus díszít elemek  
 tanári példamutatás 

 büfé 

 takarítás, világítás 

 szelektív hulladékgy jtés 

 komposztálás 

 takarékos víz- és energiafogyasztás 

 tanösvény – iskolakert gondozása 

 madárbarát kert 
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 A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 

 Pedagógiai programunk érvényességi ideje 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. 

napjáig szól. 

 

2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevel testület 
folyamatosan vizsgálja. 

A nevel k szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 A 2021/2022. tanév során a nevel testületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes — 

minden fejezetre kiterjed  — felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 
programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 

3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

a) A Pedagógiai Program módosítására: 

 az iskola igazgatója, 

 a vezet ség bármely tagja, 

 a nevel k szakmai munkaközösségei, 

 az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

b) A Pedagógiai Program módosítását a nevel testület fogadja el, és az intézményvezet  

jóváhagyásával válik érvényessé. 

c) A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követ  tanév szeptember 1. napjától kell 
bevezetni. 

 

4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

a) Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdekl d  számára megtekinthet . 

b) A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következ  személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthet  meg: 

 az iskola irattárában, 
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 az iskola nevel i szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az igazgatóhelyettesnél, 

 a nevel k szakmai munkaközösségeinek vezet inél, 

 az iskola honlapján. 

 

 

 

Tiszadob, 2017. április 12. 

 

 

 Vitányi György 

 igazgató 

 


