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NEVELÉSI PROGRAM 

 

„Sehol a világon nincs még egy olyan hely, mint az iskolád, 

ahol nemcsak a tudományokat ismered meg, hanem a 

barátság édes érzését is, itt hallod a szerelem első szavát, 

itt tanulsz élni, és megtanulod megérteni az életet.” 

(Ruvin Fajermann) 

 

 

 

Van egy hely, ahol 6-14 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy 

amikor innen kikerülnek, felkészültek a további tanulásra, és a társadalomba való majdani 

beilleszkedésre. 

Ez a mi Intézményünk. 

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

létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a környezettel. 

Ez a mi Intézményünk. 

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

csodájában. 

Ez a mi Intézményünk. 

 

I. BEVEZETŐ 

  

Időről időre oktatási reformokat élünk át az intézményrendszerben, mind az oktatás 

tartalmában és a vezetésben, mind a pedagógiai módszerek területén. Ugyanakkor bármely 

indíttatásúak is legyenek ezek a reformok: a kor követelte-e, az aktuális politika határozta, 

jobb esetben e kettő összehangolt értékeiből és ideológiájából fakadtak, az intézmény 
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alapfunkciója mindig ugyanaz marad. S az alapviszony (érték, tanulás, tanulás segítése) 

sem változik. 

Minden intézmény törekszik valamilyen módon a minőségre. Az is természetes, hogy 

minden intézménynek mást jelent ez a fogalom, vagyis a minőség mindig helyi értelmezésű. 

Az oktatásirányítás mindezekhez csak a keretet adja, a tartalmi munka az intézmény falai 

között folyik, s hogy milyen szinten, azt elsősorban a pedagógus szakmaisága, 

hivatásszeretete, embersége dönti el. 

A túlélés tehát attól függ, hogy milyen mértékben vagyunk képesek megteremteni, 

illetve megőrizni az oktatás minőségét és helytállóságát. 

A törvényi kötelezettségekből adódóan az érvényes pedagógiai programunkat 

átdolgoztuk, s a nevelési programunk a kötelezettségeken kívül tartalmazza az intézményi 

sajátos, egyéni pedagógiai hitvallását, képzési struktúráját, programkínálatát, mely az 

összevonást követően bővült. 

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

fenntartók – elvárásait; a partnerek visszajelzéseit, eddigi tevékenységünkkel 

kapcsolatban, valamint az intézmény adottságait, hagyományait. 

Továbbra is állandó maradt a gyermekekért érzett felelősségünk, pedagógusaink 

hivatástudata, készség az innovációra, önképzésre, továbbképzésre.  

Valljuk, hogy nehéz környezeti és egyéb köznevelési feltételek között is lehet diákközpontú, 

humánus, egyben az adott feltételekhez alkalmazkodó jó iskolát csinálni. 

Intézménykoncepciónk 

 

Intézménykoncepciónk vezérfonala a humánum, minden fázisában arra törekedtünk, hogy 

a gyermek optimális személyiségfejlődését szolgáló emberi esélyegyenlőségen alapuló 

képzési rendszert dolgozzunk ki, s folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus 

emberi értékekre épül, de modern életközi normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan 

elkötelezett, hivatásszerető, szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek hitvallása ez s 

töretlenül fáradozik a megvalósításán. A külső tényezők: társadalmi folyamatok, 

oktatáspolitikai változások, fenntartói hozzáállás stb. csupán a keretet, a mozgásteret 

határozzák meg. Modern felfogású intézményvezetésünk gondoskodik a külső lehetőségek 

maximális kihasználásáról, biztosítja a belső erőforrások mozgósítását, optimális kiaknázását. 

Intézményfilozófiánknak a kiindulópontja, a vezérlője a gyermek, hisz Intézményünk szintjén 

minden őérte történik. Aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki 
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személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb 

felelősséget viseli. Az intézmény a szülő partnere ebben a folyamatban, a tudásgyarapítással 

is a személyiség-formálás lehetőségeit szolgálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy 

lehet eredményes, ha az "intézményhasználók" köre: a diákok, a szülők és a pedagógusok 

együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és 

dolgoznak együtt. 

 

Az intézmény gyermekképe 

 

Az intézmény alapvető feladata a szaktárgyi tudás elmélyítése mellett az egészséges, 

harmonikus személyiség kialakítása. Az, hogy közvetítse a felnövekvő nemzedéknek azokat a 

műveltségi tartalmakat, erkölcsi eszményeket, amelyeket a társadalom a folytonosság és fejlődés 

kettősében érvényesnek, fontosnak ítél. 

A megfogalmazott alapelveink, céljaink végül is megadják az intézményi gyermekkép 

legfontosabb tulajdonságait, az intézmény elképzelését a gyermekideálról. 

 

Intézményünk gyermekideálja: 

 

- tanulóink legyenek nyitottak, magabiztosak, 

- kedvesek, barátságos természetűek, 

- okosak, szorgalmasak, kreatívak, 

- tisztelettudóak, szófogadóak, együttműködők, 

- kitartóak, ambiciózusak, 

- toleránsak. 

 

Ha nem ilyenek, akkor igyekezzünk kedvességgel, bátorítással, megfelelő motiválással ilyenné 

formálni őket. 

 

Intézményünk pedagógiai törekvéseit a tanulók sokoldalú fejlesztése, teljesítményre való 

ösztönzése, és a klasszikus humanista szellemű értékek kialakítása határozza meg. 

 

Csak úgy lehetünk igazán hatékonyak, ha: 
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 Oktató-nevelő munkánkban a toleranciának, egyéni bánásmódnak, türelemnek kiemelkedő 

szerepet tulajdonítunk. 

 Igyekszünk minél több értéket közvetíteni tanulóinknak, magatartásunkkal is követendő 

példát szolgáltatunk. 

 Egységes követelményeket támasztunk a tanulók viselkedéskultúrájának kialakításában, az 

intézményi rend, fegyelem megszilárdításában. 

 A szülőkkel a kapcsolatot változatos formában tartjuk. Elérjük, hogy a szülők partnerei 

legyenek a nevelésben a pedagógusnak, ismerjék az intézmény nevelési-oktatási célkitűzéseit, 

és azok megvalósításában aktívan működjenek közre. 

 Növeljük a pedagógusok szabadságát munkájukban, saját maguk dönthetnek az alkalmazott 

módszerekben, a helyi tantervek kialakításában. 

 A kitűzött cél eléréséhez vezető utat pedagógusaink önállóan választják meg.  

Jövőkép 

A legszebb, legfelemelőbb hitvallás: az ember szolgálata. S ha az az ember még fiatal 

„kiszolgáltatott gyermek”, e hivatás még nagyobb terhet ró választójára. A pedagógus, az 

intézmény hatása ugyanis emberi sorsokat dönt el, befolyásol. Ennek lelkiismereti terheit 

hordozza a intézmény tantestülete is. Az intézmény kollektívája olyan optimista jövőképet 

vázol maga elé, amilyennek egy távolabbi időhorizonton látni szeretné az általános intézmény 

működését, valamint annak feltételrendszerét. Meggyőződése, hogy a jövőkép értékes és 

hatékony motiváló tényező lehet a későbbi feladatok végrehajtásában. 

Olyan intézményt képzel el tehát, amelyben:  

 a gyermekek korszerű, európai színvonalú iskolába járhatnak, ahol ellátásuk, oktatásuk 

a lehető legmagasabb szintű, 

 a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és mintát 

kapnak, 

 az emberi, nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük, 

 a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van, 

 a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó tanulást alapozzák meg, 

 testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok hagyják el az iskolát, akik 

képesek az életben biztonsággal eligazodni, 

 életformájukká válik a rendszeres mozgás, a mindennapos testedzés, az egészséges 

életmód. 
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Mi olyan diákot szeretnénk nevelni, oktatni, aki: 

 nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk nyitottá tenni 

 eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani 

 magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, akkor segítünk önbizalmat ébreszteni 

benne 

 kedves, ha rosszkedvű, akkor kedvességgel közeledünk hozzá 

 barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani 

 szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt 

 ha nem az okosság a fő erénye, akkor keresünk benne más értékeket 

 tisztelettudó 

 szófogadó 

 kitartó, de nem önfejű 

 ambiciózus, de nem törtető 

 együttműködő, de nem konformista. 

II. HELYZETELEMZÉS 

II.1. Tárgyi - dologi feltételek 

A szakmai felszereltség általánosságban jó, a nevelő-oktató munkához szükséges alapvető 

eszközökkel rendelkezünk. Ugyanakkor biztosítani kell a fejlesztési tervben szereplő 

eszközök ütemezés szerinti beszerzését, a korszerűsítés pénzügyi feltételeit, illetve a meglévő 

eszközök működőképességének megtartását is. 

A tárgyi feltételek alakításánál a fenntartói támogatáson túl ki kell használni a pályázati 

lehetőségeket, és élni kell a szülők és a szponzorok segítségével, felajánlásaival is. A 

tevékenységünkhöz valamilyen módon kapcsolódó, a tárgyi feltételek javítását, a szakmai 

fejlesztést, a szabadidő eltöltését, a tehetséggondozást szolgáló pályázatokon többnyire 

sikeresen veszünk részt.  

Az intézmény épített környezete a tervezett és folyamatos fejlesztés eredményeként 

kellemessé, otthonossá teszi a létesítményeket, és teret biztosít a szabadidő változatosan 

eltöltéséhez is. Fontos, hogy az intézmény valamennyi tanulója és dolgozója törekedjen a 

takarékosságra, óvja a berendezéseket, vigyázzon az épület, az eszközök, a környezet állagára 

és állapotára.  
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A tanítás infrastruktúrája 

 

Az intézmény rendelkezik a program végrehajtásához szükséges tantermekkel, 

szaktantermekkel, sportlétesítményekkel. A Sulinet program, az informatikai normatíva, 

intézmények különböző pályázatainak keretében elnyert ingyenes Internet-hozzáféréssel és 

számítógépekkel megalapozta a további fejlesztést. Kialakításra került a belső számítógépes 

hálózat, mely mára összefogja az iskolában működő szinte valamennyi számítógépet. Az 

Internet nyújtotta információszerzési és kommunikációs lehetőséget a diákok és pedagógusok 

nagy része aktívan ki is használja. Az intézmény rendelkezik megfelelő számú 

számítógépekkel, mátrix-, tintasugaras és lézernyomtatóval, fénymásolóval, projektorral és 

laptoppal.  

Az oktatás alsó tagozaton osztálytermi rendszerben folyik. Az oktatás felső tagozaton 

szaktantermi rendszerben folyik (biológia-földrajz, számítástechnika, matematika, német-

angol, szlovák, technika, ének-zene, vizuális kultúra, fizika, magyar, történelem). 

A felszereltség és eszközellátottság átlagosnak mondható. Folyamatosan szükséges a 

természettudományos tantárgyak részben elavult, részben elhasználódott kísérleti és bemutató 

eszközeinek pótlása, az audiovizuális eszközök számának növelése, az elhasználódott 

sporteszközök és bútorok (szekrények) cseréje. 

II.2. Személyi feltételek 

Az elmúlt évek távlatában elmondhatjuk, hogy tantestületünkben alacsony a fluktuáció. 

Tovább erősödött az a derékhad, amely évről évre igényes, kiváló munkát végez. A fiatal és 

újonnan érkezett kollégák aktivitása, kezdeményezőkészsége, vállalkozó kedve az évek során 

szintén jó hatással volt tanári közösségünkre.  

Intézményünk megalakulása óta a legfontosabb értékünknek tekintjük a pedagógusok 

elhivatottságában rejlő erőt, mely a legnehezebb körülmények között is képes volt a magas 

szintű pedagógiai tevékenységre. 

A testület munkájára összességében az igényesség, az eredményre törekvés, a tanulókért 

érzett felkelősség jellemző. Ez az egyik legfontosabb garancia arra, hogy tanulóinknak 

színvonalas oktatást tudunk biztosítani. 

Partnereink elvárásai arra köteleznek bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt 

figyelmet fordítsunk a lakóhely és a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle 

világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 
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A nevelőtestület hivatástudata, munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai 

felkészültsége jó. A pedagógusok nyitottak az új, korszerű ismeretek megszerzésére, s minden 

olyan módszer kipróbálására, mellyel a nevelő-oktató munka hatékonysága növelhető. 

Jellemző a tantestület tagjaira a továbbképzéseken, illetve átképzéseken való állandó 

részvétel. Jelenlegi legfontosabb képzési célunk a változó törvényi, illetve társadalmi 

igényeknek, elvárásoknak való megfelelő minőségű, magas szintű felkészülés.  

 

Beosztás szerinti megoszlás: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető-helyettes 

 tagintézmény – vezetők 

 tanítók, nemzetiségi tanítók 

 tanárok, 

 könyvtáros, 

 fejlesztőpedagógusok, 

 gyógypedagógus 

 gyermekvédelmi felelős 

  

A pedagógusok munkáját 

 rendszergazda, 

 iskolatitkár. 

  

Technikai személyzet: 

 takarítók, 

 karbantartók. 

Intézményi hierarchiánk hagyományos szerkezetű. Rendszeresek a vezetői, ill. a 

vezetőségi megbeszélések. Munkaközösségeink az információáramlás, a helyi 

továbbképzések és tapasztalatcserék jelentős fórumai. Javaslataik, kezdeményezéseik 

elősegítették intézményi életünk korszerűsítését, kiváló eredményeink elérését (pl. 

számítástechnikai oktatás bevezetése, Hegyközi Gyermekfesztivál kezdeményezése, pályázati 

lehetőségek kihasználásával tárgyi feltételek javítása). 



14 

 
14 

Az oktató-nevelő munka körülményeinek biztosítását illetően igen fontos alapelvnek 

tartjuk a következőket: 

A pedagógiai munka hatékonyságának legfontosabb tényezője a pedagógus. A magas 

színvonalú technikai környezet nem pótolhatja a pedagógus egyéniségének hiányosságait, 

szakmai tudásának hézagait. Legfontosabb tényezőnek tehát azt tartjuk, hogy jól képzett 

pedagógusok, a szakmának elkötelezett emberek álljanak a katedrára, minél kisebb arányban 

érvényesülhessen a kontraszelekció. Ehhez azonban szükséges a pedagógusok 

megbecsülésének alapvető megváltoztatása, javítása.  

A színvonalas szakmai munka egyik feltétele az azonos szakos pedagógusok 

együttműködése munkaközösségekben. Úgy gondoljuk, e tekintetben is sikerült kialakítani 

azt a struktúrát, amely mind szakmai, mind gazdaságossági szempontból megfelelő, 

ugyanakkor a törvényi kereteken belül marad. 

A változó körülményekhez való alkalmazkodás megköveteli az állandó továbbképzést, 

szakmai fejlődést. Ez minden pedagógusnak nemcsak kötelessége, hanem törvény adta joga 

is, melyhez meg kell, hogy kapja az anyagi támogatást. Ezen törekvések természetesen csak 

közös megegyezés után, az egyéni és intézményi érdekek összeegyeztetésével, a fenntartó 

egyetértésével támogathatók. 

A szakos ellátottság megoldott. Fontos tehát, hogy a kollégák rendszeresen részt 

vegyenek szakmai továbbképzéseken, konzultációkon, elkerülendő az elszigetelődést, 

lemaradást, információhiányt. 

A tantestület részvétele a továbbképzéseken rendszeres. 

Az intézményvezetés a továbbiakban is támogatni kívánja a kollégák olyan irányú 

tovább tanulását, képzését, amely az intézmény oktató-nevelő munkájának fejlődését, előbbre 

haladását szolgálja.  

Megnyugtató, hogy intézményünkben a törvényi követelményeknek megfelelően 

adottak a személyi feltételek. 

A nevelők önképzése és továbbképzése tervszerű, folyamatos. Az elméleti 

felkészültséget, a módszertani kultúra gyarapodását, a gyakorlati tapasztalatszerzést az 
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intézményi és a térségi szakmai munkaközösségek foglalkozásai és bemutató órái is segítik. A 

nevelők közel 100%-a rendelkezik informatikai végzettséggel.  

Az intézmény elképzelései a pedagógusok önképzését, továbbképzését illetően a 

tantestület minden tagjának feladata, hogy 

 szakmai – pedagógiai ismereteit szinten tartsa, megújítsa,  

 folyamatosan megismerkedjen azokkal az új módszerekkel, technikákkal, 

 amelyek az iskolában, az oktatásban alkalmazhatók, 

 ismerjék meg a számítógép működését és oktatandó tárgyak tanítására 

 törekedni kell a modulok tanítására előírt képzettségek megszerzésére 

Minden tanév március 15-éig elkészítjük a következő év beiskolázási, továbbtanulási 

tervét. Ennek elkészítésekor az egyenletes teher–elosztásra törekszünk, fontos ugyanis, hogy 

az intézményi nevelő-oktató munka az esetleges hiányzások miatt ne sérüljön  

II.3. A tanulói létszám megoszlása, továbbtanulási százalék és esély  

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: 

tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal 

induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a 

tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. 

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

életben boldogulni tudó embereket nevelni. Intézményünk múltja alatt többször változtak az 

intézmény falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő polgároknak. 

Az iskolában jelentkeznek azok az általános társadalmi jelenségek (munkanélküliség, 

felbomló családok, érzelmi elhanyagoltság), amelyek nagy odafigyelést igényelnek a 

pedagógusok részéről. A jogosult tanulók étkezési és tankönyv-támogatásban részesülhetnek. 

Osztályfőnökeink rendszeresen vizsgálják osztályaink szociometriai szerkezetét, 

tagozódását, elemzik az egyéni és társas kapcsolatokat. A tapasztalatokat, problémákat 

összegzik; munkaközösségi foglalkozásokon a szaktanárok bevonásával keresik a 

megoldásokat.  
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Ahhoz, hogy az intézmény a jövőben is vonzó legyen a jövendő első osztályosok 

szüleinek, garanciát nyújt az intézmény felkészült és lelkiismeretes tantestülete. Különösen 

fontos e kérdésben az alsós nevelők szerepe, hisz gyakran az elsős tanító néni személye a 

döntő. 

A nyolcadik osztályosok 100%-a jelentkezik valamelyik középiskolába. Minden 

tanulót felvesznek, döntő többségük megállja a helyét. 

Az intézmény népszerűsítésének formái 

 

 A szülők közös szülői értekezleten ismerhetik meg Intézményünk képzési kínálatát. 

 Kiadvány segíti a bővebb tájékozódást, melyben megtalálható Intézményünk képzési 

specialitása. 

 Nyílt napok szervezése, melyeken a családok (szülők és gyermekük) bemutató órákon 

vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek, az iskolával intézményvezető mutatja be és a 

leendő tanítókkal. 

 Az intézmény honlapjának elkészítése, információk az iskoláról. 

 Tanítók látogatása az óvodákban, az óvónők látogatása az iskolában. 

II.4. Az intézmény irányítása 

Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Irányítását a 

Sátoraljaújhelyi Tankerületi intézményvezetőn keresztül látja el. Az intézmény munkáját az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezetők, 

intézményegység - vezető végzik. Munkájukat munkaközösség-vezetők, a 

diákönkormányzatot patronáló tanár és a közalkalmazotti tanács vezetője segítik. Munkánkat 

a mindenkor érvényben lévő törvények és rendelkezések figyelembevételével és betartásával 

végezzük, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend alapján. 

II.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

Intézményünk típusa általános iskola, melynek fő feladata tudományos alapokon nyugvó, 

továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, figyelembe véve az adott közösség, az adott 

gyermekek képességeit. A képzésben a tanköteles korosztályhoz tartozó gyermekek vesznek 

részt. 

Nevelési feladataink: 
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 Hangsúlyt fektetünk a viselkedéskultúra, a kommunikációs képességek és készségek 

fejlesztésére és javítására. 

 Erősíteni kívánjuk az osztályközösségek szerepét a személyiség formálásával – 

előtérbe helyezve a tanulói önállóságot. 

 Tudatosítjuk az egészség-és környezetvédelem fontosságát. 

 Kiemelten foglalkozunk a pályaválasztási feladatokkal – iskolán kívüli 

tevékenységekkel (tanulmányi kirándulások, táborok (saját szervezésű, illetve állam 

által támogatott táborok, pl Erzsébet program, illetve más programok), kulturális 

programok) egészítjük ki a tanulók ismereteit. 

 Fejlesztjük a toleráns másságot tiszteletben tartó személyiséget. 

 Sokoldalú, feladatmegoldó gondolkodási képesség alakítására törekszünk. 

 Fontos feladatunk a demokratikus közösségi magatartás fejlesztése. 

 

Tanulási időn túl igénybe vehető intézményi szolgáltatások 

Differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szaktantárgyi konzultációk, 

egészségnevelési tanácsadás, felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre, egyéni öntevékeny 

könyvtárhasználat. 

 

Szociális szolgáltatásaink 

Reggeli ügyelet, étkezési lehetőség biztosítása, egészségügyi vizsgálatok 

megszervezése, ebéd alatti ügyelet, tanulói kíséretek. 

II.6. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Intézményünk nem csak az oktató-nevelő munka terén tevékenykedik, hanem kiterjed 

a tágabb környezeti igények felé. Meghatározó szerepe van a sport és szabadidős 

tevékenységek szervezésében, lebonyolításában. Helyt adunk intézményünkben társadalmi 

eseményeknek is, illetve eszközöket biztosítunk e rendezvényekre.  

Korrekt, szoros együttműködés, jó munkakapcsolat jellemzi az intézmény és a 

fenntartó közötti viszonyt. 

Jó az együttműködés az óvodával, szoros kapcsolatunk van a Művelődési Házakkal. A 

szülőkkel fenntartott kapcsolatot szülői értekezletek, fogadóórák, közös rendezvények 

erősítik. 
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A nyílt napok alkalmával betekintést nyerhetnek a szülők mindennapi munkánkba. 

Külföldi iskolákkal testvériskolai kapcsolat tartunk fenn jelenleg is. Bodrogszerdahely 

és Borsi szlovákiai településekkel. Jelenleg épül kapcsolat Ostrowelubeski lengyel 

kisvárossal. Határtalanul pályázat, illetve egyéb pályázat adta lehetőségeket kívánunk 

felhasználni a jelenlegi testvériskolai kapcsolatok ápolására, valamint újak kiépítésére. 

II.7. Intézményünk eredményessége 

Intézményünk szolgáltató intézmény, makro- és mikro társadalmi igényeket elégít ki. 

Intézményünk törekvése ezen igények megvalósítása, a tanulók személyiségének formálása, a 

társadalmi munkamegosztásra való felkészítés. 

A továbbtanulási mutatók, a középiskolák visszajelzései bizonyítják, hogy diákjaink 

megállják a helyüket. Egyre többen szereznek diplomát, tanulnak egyetemen, főiskolán. 

A tanulmányi, vers- és prózamondó versenyeken, zenei találkozókon, 

sportversenyeken tanulóink rendszeresen érnek el jó teljesítményeket. 

Az intézmény állandó, élő kapcsolatban van közvetlen és tágabb környezetével, így a 

környezet változásaira is változással, fejlesztéssel válaszol. 

III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ –OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIA 

ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI1 

 

Az intézményi nevelő-oktató munka céljai 

Intézményünk pedagógiai munkáját alapvetően az a cél határozza meg, hogy eleget 

tegyünk az érvényben lévő, köznevelési törvényben, meghatározott, feladatoknak. Elfogadjuk 

és közvetítjük a demokrácia értékrendjét. Egyrészt a magunk oktatói-nevelői munkájába, 

mindennemű emberi kapcsolatainkba kívánjuk ezen értékeket beépíteni, másrészt 

tanítványainkat olyan demokratikus magatartásra akarjuk felkészíteni, amelyben az egyén és a 

közérdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. 

  

                                                 
1 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) aa) 
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Közvetíteni kívánjuk az emberiség kultúrájának hatalmas kincséből azokat a 

szegmenseket, melyek minden ember számára a nélkülözhetetlen általános műveltség alapjait 

nyújtják, s melyek tanulóink későbbi életszakaszaiban tovább építhetők. 

Szem előtt tartjuk, hogy minden tanulónk, nemzetünk törvényekkel biztosított 

állampolgára, aki jogosult az említett műveltség alapjainak elsajátításán túl nemzeti értékeink, 

hagyományaink megismerésére, ápolására és identitástudatának kialakítására, fejlesztésére. A 

közvetített ismeretanyagban hangsúlyos helyet foglal el az európai humanista értékrend, 

mellyel Európához való tartozásunkat erősítjük. 

Nevelési-oktatási munkánkban biztosítanunk kell az egyén egészséges testi, értelmi és 

lelki fejlődését, sajátos - a közösségre nem káros, a fentiekkel összhangban lévő - 

érdeklődésének kielégítését, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a kisebb-nagyobb 

csoportokat, közösségeket érintő programokról, sőt az emberiség egésze előtt álló közös 

problémákról sem. 

  

Nevelési célunk: épüljön be tanulóink tudatába, hogy csak akkor remélhetjük 

nemzetünk jövőjét, ha múltja értékeit megbecsüljük. 

Mélységes hazaszeretetük mellett maradjanak nyitottak különböző kultúrák iránt. 

Tiszteljék, becsüljék más népek hagyományait, igyekezzenek megismerni azok 

kultúráját, törekvéseit, szokásait. 

Célunk, hogy Intézményünknek saját arculata legyen, illetve maradjon. Eddigi 

eredményeinkből, értékeinkből ne engedjünk. 

  

Munkálkodjunk pedagógiai programunk sikeres megvalósításán. Ennyiben bizonyos 

zártságot, belső műhelymunkát igényel a vállalt felelősség.  

  

Célunk kritikával, meggondolt mérlegeléssel fogadni a beáramló újdonságokat, s csak 

azok érvényesülését engedni, amelyek megfogalmazott értékeinkhez illeszthetők. Ugyanakkor 

szűkebb és tágabb világunk változásaira, eseményeire reagálnunk kell. 

  

A nemes célok eléréséért tanulóinkkal együtt erőfeszítéseket teszünk.  
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Eddig is partnerként voltunk jelen új, bizonyíthatóan értékes pedagógiai programok, 

módszerek bevezetésében, továbbra is vállaljuk az értékrendünkhöz igazítható alternatívák 

kipróbálását, alkalmazását. A megalapozatlan divat- illetve kirakatprogramoktól távol tartjuk 

magunkat.  

  

Ennyiben tehát feltétlenül vállaljuk a hagyományos minősítést, ami letisztult, 

klasszikus értékrendet jelent számunkra. 

  

Vállaljuk, hogy egyszerre vagyunk gyermekközpontúak és teljesítményközpontúak. 

A józan mértéket tartó követelményrendszer minden gyermektől saját lehetőségeihez 

képest maximális teljesítményt igényel. Ez az igényesség azonban a tanuló jövőbeni 

boldogulásának letéteménye. 

Az előzőekben már megfogalmazottak szerint az egyetemes emberi kultúra értékeit 

kívánjuk közvetíteni. Nem kötelezhetjük el magunkat kizárólagosan sem a reál, sem a humán 

terület mellett. A tudományok, a technika, az informatika óriási fejlődése a reáltudományok 

továbbépíthető alapjainak igényes megtanítására sarkallja pedagógusainkat, ugyanakkor 

európaiságunk feltétele az élő idegen nyelvek kisiskoláskortól való közvetítése. Az irodalom, 

a művészetek pedig emberi arcú világunk megtartó pillérei. 

Célunk a kommunikációs készségek fejlesztése, mely komoly változást jelent eddigi 

pedagógiai programunkhoz képest. 

Nem a tárgyi tudás sérelmére, hanem a megtanulandók feldolgozásának, 

számonkérésének új módszereivel kívánjuk magunkat és tanítványainkat felvértezni.  

III.1. Nevelőtestületünk alapelvei: 

Hisz a nevelés lehetőségében, munkája fontosságában, tisztában van felelősségével. 

Igyekszik korszerűen és helyesen értelmezni az intézmény szerepét a gyerek 

személyiség-fejlődésében. 

Tudja, hogy a gyermeki személyiség formálásának az elsődleges színtere a család, 

amelyet nagymértékben befolyásolnak a társadalomban lejátszódó történések és jelenségek. 

Jelentőségében ezt követi az intézmény, mivel az ott ért hatások mindenképpen módosítják 

személyiségük fejlődését. Ez a tény kívánja meg a pedagógus tudatos tervszerű 

tevékenységét, határozza meg felelősségét. 
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Vallja, hogy az intézményi életben képes megtalálni az egyén és közösség 

érdekérvényesítés optimális arányát, ahol az egyéniség kibontakozásának nincsenek formális 

határai, de az együttélés, a közösségi élet alapvető szabályai alkalmanként korlátot szabhatnak 

féktelen érvényesülésének. 

Félelemmentes, külsőségeiben és hangulatában is barátságos, demokratikus szellemű 

iskolát tart kívánatosnak, ahol a gyermek és pedagógus csak a pedagógiai folyamatban 

elfoglalt szerepében különbözik egymástól, ahol a kölcsönös tisztelet, ahol az együttműködők 

emberi méltósága még véletlenül sem sérülhet. 

Hisz a példamutatás erejében. Ezért a tanulókkal szembeni elvárásai soha nem 

kerülhetnek ellentmondásba saját cselekedeteivel, tevékenységével, megnyilvánulásaival. 

A tanuló lelkesítését, az elismerést, a dicséretet tekinti elsődleges nevelési eszközének. 

A fegyelmezést, a büntetést is a pedagógiai folyamat részének tartja, de mindez nem jelentheti 

a tanuló megbélyegzését, kirekesztését. A pedagógus az esetleges haragot csak színleli, 

pedagógiai eszközként alkalmazza. 

Intézményünk fő jellemzőjének a humánus, demokratikus légkört tatja, ahol minden 

tanuló kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire, segítséget igényelhet és kap. 

A pedagógiai hatásrendszer érvényesülését csak akkor érzi teljesnek, ha az kiterjed az 

intézményi élet minden részterületére. Így a tanórákon túli foglalkozásokat szükséges és teljes 

értékű tanulói tevékenységnek tekinti. 

Intézményünk világnézeti szempontból semleges 

Az oktatás nyelve magyar. 

 

III.2. Célok 

Edzett, egészséges, vidám, kötelességüket ismerő és teljesíteni akaró gyermekeket 

szeretnénk látni. Intézményünkben, akiknek tevékenységében természetes módon megfér a 

játék és - munkájuk – a tanulás.  

Tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek megérteni és 

sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, jelenjen ez 

meg a megnyilvánulásaikban. 
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Érjenek el képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményeket. Alapképességeik 

(olvasás, alapvető matematikai műveletek, kommunikációs, tanulás-módszertani képesség) 

jussanak olyan szintre, hogy ezek megalapozhassák folyamatos ismeretszerzésüket. 

Legyen objektív képünk az egyes gyermek képességeiről, gondolkodásmódjáról, 

erkölcsi beállítódásáról, irányultságáról. A tanulók ismerjék meg értékeiket, hibáikat oly 

mélységig, hogy képesek legyenek reálisan megítélni önmagukat, helyesen tudják 

meghatározni azt a továbbtanulási irányt, amely képességeiknek, teljesítményüknek leginkább 

megfelel. 

Általános képzést nyújtunk, de szükségesnek tartjuk a tanulókban rejlő különleges 

képességek felderítését, fejlesztését fejlesztési terv alapján.  

Az intézmény – mint szolgáltató egység – teljes kínálatát, programrendszerét tanulóink 

érdekében, a tanulók, a szülők, a fenntartó tartalmi és formai igényeinek messzemenő 

figyelembevételével alakítjuk ki. Nyitottak kívánunk lenni a társadalmi igények változásaival 

szemben is. 

Az intézmény külső képével, belső tereinek rendezettségével, tisztaságával, 

otthonosságával, célszerűségével legyen vonzó minden használója számára, példaként hasson 

a tanuló további életében. Érezzen a tanuló késztetést megóvására, esetenként gyarapítására. 

Az intézmény udvarán biztosítani kell a pihenés, kikapcsolódás, a játék kulturált 

lehetőségeit. 

Valamennyi tanulónk ismerje meg közvetlen környezetének múltját, jelenét, a 

községek jövővel kapcsolatos elképzeléseit, a községek kulturális szokásait, hagyományait. 

Legyenek büszkék lakóhelyükre, iskolájukra. 

A fenntartói-, a szülői igények és hagyományaink is köteleznek már arra, hogy az 

informatika, ezen belül a számítógép-kezelési ismeretek oktatásának színvonalát megtartsuk. 

Elvárásunk, hogy minden Intézményünkből kikerülő gyermek biztonsággal kezelje a 

számítógépet. 

III.3. Feladatok 

Céljaink megvalósításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása. 

a. Személyi feltételek: 

 Lehetőségeink figyelembevételével biztosítani kell a nevelőtestület stabilitását. 
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 Új szakember beállításánál a tényleges szükségleteket kell figyelembe venni, az egyes 

feladatok ellátásával a területet értőket kell megbízni. 

 Gondoskodni kell a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzéséről. 

Ennek elemei: 

 Helyi jellegű képzések. iránya elsősorban a konkrét intézményi feladatokra 

történő felkészítés. Formái: nevelési értekezletek, adott témában szervezett 

továbbképzések. 

 Központi szervezésű képzések: amely egyik oldalról a szaktárgyi tartalmi és 

módszertani továbbképzéseket jelenti, másrészt a tantervünk néhány 

periférikus területének ellátására képesítő képzés. Ezek a formák a 

pedagógusok rendszeres továbbképzésének rendszeréhez illeszkednek. 

Ütemezését a továbbképzési terv tartalmazza. 

b. Tárgyi feltételek: 

 Tudatos, tervszerű eszközfejlesztést kell kialakítani. Több évre szóló terveket az éves 

tervezésnek időszakában pontosítani kell, és pontos éves tervet kell készíteni. A 

beszerzések során elsődlegességet kell biztosítani az oktatást-nevelést közvetlenül 

szolgáló eszközöknek. 

 Jelentős megtakarítás érhető el, ha a használatban lévő eszközök karbantartásáról, 

javításáról folyamatosan gondoskodunk. A jó színvonalon működő épület és bútorzat 

karbantartását (javítás, felújítás) technikai alkalmazottak bevonásával oldjuk meg. 

 

c. Szervezési feltételek: 

 Tanévenként meg kell határozni az év kiemelt feladatait, amely pedagógiai 

programunkra épül, és figyelembe veszi 

 A miniszter adott évre vonatkozó tanévnyitó utasítását, 

 Az év oktatásban-nevelésben kiaknázható aktualitásait, 

 A fenntartó, a szülők és tanulók megvalósítható igényeinek ütemezését. 

Az éves terv tartalmazza: 

 Nevelési értekezletek témáját, felkészülés módját, 

 Az ellenőrzés kiemelt területeit. 

 Félévenként el kell készíteni a rendezvény-tervet, amely lehetőleg napokra 

lebontva tartalmazza az akció jellegű tevékenységek ütemezését. 
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 A nevelőtestület az intézményvezető előterjesztése alapján évente értékeli a 

tanév munkáját. Az előterjesztés tartalmazza 

 Az éves tervek megvalósításának értékelését, 

 Az ellenőrzések tapasztalatait, 

 A pedagógiai program teljesítésének szintjét, esetleges módosítási 

elképzeléseit. 

A testileg, lelkileg kiegyensúlyozott, kötelességtudó gyermekek kialakítása érdekében: 

a. Minden tanuló részére biztosítani kívánjuk a rendszeres testmozgást, a sportolás 

lehetőségét. Kiemelt sportágaknak az atlétikát, a labdarúgást és a kosárlabdát, kézilabdát 

tekintjük. Az alsó tagozatban a játékos vetélkedőket, versenyeket tekintjük kiegészítő 

tevékenységnek. 

 A testnevelési órákon túl, a délutáni órákban sportfoglalkozásokat szervezünk. Ezeken 

a részvétel nem kötelező, pedagógiai eszközökkel érjük el, hogy a tanulók éljenek 

vele. 

 Gondoskodunk a tanulók versenyeztetéséről. Kiskörzetünk szoros együttműködését 

továbbiakban is támogatjuk. Részt veszünk az alaptevékenységünkbe tartozó felmenő 

rendszerű sportversenyeken. 

 Tehetséges gyermekeink részére megkeressük a továbbfejlődési lehetőségeket 

 Évente egy alkalommal sportnapot rendezünk, ahol minden gyermek részére 

megfelelő fizikai megterhelést biztosítunk. 

 Egységesek vagyunk abban, hogy a sportolást, a testedzést nem tekintjük jutalmazási-, 

elvonását, büntető eszköznek. A szülőket is erről kívánjuk meggyőzni. 

b. Oldott, feszültségmentes, tanár-diák együttműködésén alapuló tanítási órákat, 

foglalkozásokat szervezünk, amelyek jelentős részén komoly, esetenként megterhelő 

munka folyik, és olyanokat, ahol a tevékenység örömet, szórakozást jelent.  

 

 

 

III.5. A nemzetiségek és etnikai kisebbségek oktatásának sajátos elvei, célja, feladata 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás a magyar oktatási rendszer 

szerves részeként működik. Ennek értelmében azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos 

értékű és továbbfejleszthető alapműveltséget és esélyegyenlőséget kell biztosítania. Ezért a 



25 

 
25 

kerettantervben megfogalmazott követelmények a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatására 

is érvényesek. 

A kisebbségi oktatás sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése: 

ennek érdekében törekszik: 

 az adott kisebbség nyelve szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának 

kifejlesztésével az adott anyanyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának 

elősegítésére, 

 a népköltészet, a zene, a képzőművészet a szokások és hagyományok 

megismertetésére és ápolására, 

 a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására, 

 a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

elfogadására és megbecsüléséra, 

 az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére, 

 a hagyományőrzés- és teremtés elősegítésére, 

 az önismeret kialakítására, 

 a kisebbségi jogok megismertetésére és gyakorlására. 

A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti kisebbségekhez tartozót abban, hogy megtalálja, 

megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a 

kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

A kisebbségi oktatás és nevelést folytató intézményekben arra kell törekedni, 

 hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdaság 

előnyei, hogy kialakuljon bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép 

 hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, 

megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi 

jogok megértésének jelenségét. 

A nemzetiségi nevelési és oktatási program megvalósításának színterei 

A tanítási óra 

A nemzetiségi hovatartozás érzésének megtartásában meghatározóan fontos szerepe 

van a nyelvnek. Ebből következően a nemzetiségi nyelv oktatása alapfeladatként vonul végig 
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napi pedagógiai gyakorlatunkban, s ennek legfontosabb területe a tanítási óra.  Ezt a pálházi, 

füzéri, hollóházi tagiskolánkban valósítjuk meg, ahol a szlovák nyelvet tanítjuk az ott élő 

nemzetiségi kisebbség egyetértésével. 

A tanítási órákon az információ-hordozókat úgy válogattuk ki, hogy azok elsősorban a 

nemzetiségi önismeret kiteljesedését szolgálják (pl. a lakóhely történetének és kulturális 

életének bemutatása). 

A daltanulásnak, az éneklésnek is jelen kell lennie a tanítási órán.  

A nemzetiségi tánc elsajátítása tanítási órákon, illetve szakkörön történik. Ezeken a 

foglalkozásokon a kishutai, füzér, hollóházi és más szlovák települések hagyományos és új 

táncait sajátítják el diákjaink. 

A nemzetiségi nevelési és oktatási program végigvonul a pálházi, füzéri, hollóházi 

tagiskola minden évfolyamán. Ezeken az órákon a tanulók bőséges, forrás értékű irodalmi, 

tudományos és lakóhelyük történetét feldolgozó munkák segítségével ismerkednek a 

magyarországi szlovákság történelmével és kultúrájával, illetve gyakorlati tevékenységük 

eredményeit dolgozzák fel. 

III.6. Nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvei, formái 

Nyelvoktató kisebbségi oktatás 

Célja, hogy a dominánsan magyar nyelvű tanulók számára biztosítsa anyanyelvük 

másodnyelvként való elsajátítását. 

A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi 

népismeret témaköreinek elsajátításával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak 

megvalósításához. 

A 17/2013 (III. 1) EMMI rendelet alapján ebben az oktatási típusban, amelyben a 

tanítás nyelve a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyat tanítási óra 

keretében legalább öt órában szükséges tanítani. Ezt a képzési formát csak a 1-4. évfolyamon 

választjuk a füzéri tagintézményben illetve 1-8 évfolyamon hollóházi tagintézményben, igény 

esetén a pálházi iskolában az 1-8 évfolyamokon. Az 5. osztálytól szakköri, szükség esetén 

óratervi keretet biztosítunk a nyelvoktatásra a székhelyintézményben. 

 Tartalmi követelmények 
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A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei  a kerettanterv követelményeit veszik 

alapul és egészítik ki, biztosítva ezáltal, hogy a kisebbségi oktatásban részt vevő tanulók a 

más iskolákba járó tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek fel majd az érettségi 

vizsgára, illetve a felsőfokú iskolai tanulmányaik megkezdésére. 

Emellett, a kisebbségi oktatás felkészít a kisebbség anyanyelvi, irodalmi és 

népismereti tananyagból is. 

A kisebbségi oktatásban kiemelt szerepe van az anyanyelv, irodalom és kultúra 

tanításának. A nyelv tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat formálásához, lehetővé 

teszik az irodalmi értékek megismerését. A nyelv közösségalakító- és megtartó erő. E 

feladatát a kisebbségi népismeret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni.  

 

III.7. Nevelő-oktató munka eljárásai (módszerei), eszközei 

A kitűzött célok elérése érdekében alkalmazott eljárások (módszerek), eszközök 

szorosan függnek a nevelés-oktatás tartalmi elemeitől, a pedagógiai intuíciótól, a 

találékonyságtól, a pedagógus aktivitásától. Minden módszer célja, hogy a tanulókat pozitív 

tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. 

A módszerek, eljárások, eszközök alkalmazásának leghatékonyabb módja a módszerek, 

eljárások kombinációja. 

A nevelőtestület törekvően figyelembe veszi az alkalmazott módszerek, eljárások 

kiválasztásakor: 

 A tanulók életkori sajátosságait 

 Saját személyiségét (pedagógiai kultúrája, felkészültsége, stílusa, egyénisége, …) 

 

Alkalmazott nevelési-oktatási eljárások, módszerek 

a. A meggyőzés, felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 

Az oktatás valamennyi módszere 

Meggyőzés 

Minta  
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Példakép 

Példa 

Példakövetés 

Eszménykép 

Bírálat 

Önbírálat 

Beszélgetés 

Felvilágosítás 

Tudatosítás 

Előadás 

Vita 

Beszámoló 

b. A tevékenység megszervezésének módszerei: 

Követelés 

Megbízás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Játékos módszerek 

Gyakorlás 

 

c. A magatartásra ható módszerek 

Ösztönző módszerek: 

- Ígéret 

- Helyeslés 

- Bíztatás 

- Elismerés 

- Osztályozás 

- Dicséret:  nyilvános szóbeli dicséret:  osztályfőnöki órán, foglalkozásokon 
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rendezvényeken (intézményközösség előtt) 

  írásbeli dicséret, elismerés: szaktanári, osztályfőnöki,   

                                   intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi 

      nevelőtestületi 

      oklevél 

- Jutalmazás: kiemelkedő tanulmányi tevékenység 

  hosszabb ideig tanúsított jó, példamutató magatartás 

  példamutató szorgalom közösségi tevékenység 

  példamutató kulturális, sport tevékenység 

  rendkívüli teljesítmény (versenyeken, vetélkedőkön) 

- Jutalmazás formái:  szóbeli dicséret 

   írásbeli dicséret 

   oklevél, kitüntetés 

   jutalom (tárgyi) 

- Kényszerítő módszerek: felszólítás 

    követelés 

    parancs 

    büntetés: 

     szóbeli figyelmeztetés: 

- észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, feddés, 

rendreutasítás, tiltakozás, következmények 

ismertetése 

     írásbeli figyelmeztetés: 

- osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetés, intés, 

megrovás 

- intézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás 

- nevelőtestület elé idézés 

- szigorú megrovás 



30 

 
30 

- áthelyezés másik iskolába 

- kizárás az iskolából  

- Gátlást kiváltó módszerek: 

Felügyelet 

Ellenőrzés 

Figyelmeztetés 

Intés 

Fenyegetés 

Tilalom 

Átterelés 

Elmarasztalás 

 

A pedagógusok meglévő, a tanulóknál pedig kialakítandó jártasság az 

eszközhasználatban, befolyásoló módon meghatározza a nevelés-oktatás során a tanár-diák 

kapcsolatokat, a pedagógiai eljárások, módszerek érvényesülésének hatékonyságát. Az 

eszközök alkalmazásakor direkt és indirekt módon tanítjuk is diákjainkat ezek használatára. 

Az intézmény pedagógiai kultúrájának szélesítéséhez az alábbi eszközök, technikák állnak 

rendelkezésre: 

a.) Nyelvi eszközök: a nevelés-oktatás egyik nagyon fontos eleme, amelyben mindkét fél 

aktívan részt vesz. Elvárás a pedagógusoktól a magyar nyelv helyes használata, a szép 

magyar beszéd készségeinek alacsony szintje indukálja a nyelvhasználat valamennyi 

formájának alkalmazását: 

 tartalmát tekintve: a szabad beszélgetés, az irányított beszélgetés, 

 szervezettségét tekintve: spontán és tervezett, 

 formáját tekintve: az egyéni és csoportos verbális kommunikációs lehetőségek 

színessé teszik a pedagógus munkáját. 

b.) Nem nyelvi eszközök: szélesítik, és szintén színesítik az információcserét. Az 

arckifejezés, a tekintet, a testhelyzet, testtartás és térközszabályozás, gesztusok és egyéb 

kulturális szignálok segítenek a kölcsönös, valamint az értő figyelem kialakításában és 

fenntartásában. 
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c.) Szociális technikák: ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el. Ezért nagyon 

fontos, hogy a diákok milyen mintákkal szembesülhetnek. 

 Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez: ezzel célunk a tanulók belső, 

pszichés világának, társas kapcsolatainak, egyéni tulajdonságainak, készségeinek 

fejlesztése. 

 Alkalmazzuk a fejlesztő interjú és fejlesztő beszélgetés módszereket. 

 Szociális készségfejlesztő technikák: cél a tanulók problémamegoldó és 

konfliktuskezelő készségének fejlesztése, illetve a meglévők erősítése. 

 Alkalmazzuk a minta- és modellnyújtás, megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás), 

szerepjáték, dramatizáló tevékenységformákat. 

 

IV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓTEVÉKENYSÉGI RENDSZER 

ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

 

IV.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok2 

 

IV.1.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanítási 

órák megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk: 

a. A tanulók motiválását. Motiválásuk célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az 

indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás 

végéig fenn is tartsuk. 

b. A tanulói aktivitás biztosítását. A tanítási órák tervezésénél, szervezésénél minden esetben 

előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, melyek a tanulók 

tevékenykedtetését, állandó aktivitásukat biztosítják. 

c. A differenciálás. A lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodnunk kell a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez, ezt az egyes órákon az alábbi tanítási 

módszerek és szervezeti formák segítik: 

                                                 
2 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ab) 
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 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak. 

 

IV.1.2. A nemzetiségi oktatási-nevelési program tanítási órán kívüli iskolai megvalósítása 

 

Igen nagy súlyt helyezünk a szlovák nemzetiség kultúrájának, hagyományainak 

megismerésére, ápolására a tanítási órákon kívül is. 

Az iskolában fontos célkitűzésként fogalmazzuk meg, hogy gyűjtőmunka 

eredményeként nemzetiségi szobát rendezzünk be  

Tervezzük évente megrendezni Pálházán, Füzéren, vagy Hollóházán felváltva a 

nemzetiségi napot, amely alkalmat ad tanár és diák számára a gyűjtőmunkára, egy-egy 

szabadon választott téma elmélyítésére, a nemzetiségi kultúra eddig talán még nem, vagy alig 

ismert területeinek a feltárására. 

A „falunap” keretén belül iskolánkban színpadi lehetőséget adunk tanulóink számára 

egy adott téma bármely formában történő feldolgozására. Lehet ez a forma próza, dalos játék, 

verses, zenés rövid színpadi előadás, de tetszés szerint akár mese vagy táncos feldolgozása a 

kijelölt témának. 

 

IV.1.3. A nemzetiségi oktatási-nevelési program iskolán kívüli megvalósítása 

 

 

a.) Nemzetiségi programunknak talán ez a legszebb és legérdekesebb területe. A tanulók 

rendszeresen kapnak gyűjtési feladatokat, pl. aktuális ünnepek előtt a kötődő verbális 

szokások, viseletek leírása, gyűjtése, stb. (betlehemes-játékok, pünkösdölés, a lakóhelyi 

búcsúk, a falunap rendezvényei, stb.). 

b.) A tanító vezetésével a tanulók nemzetiségi családokat keresnek fel, megismerkednek a 

család múltjával, a még fellelhető, a lakáskultúrához, a mindennapi élethez kapcsolódó 

szokások, tárgyak megtekintése, esetleg gyűjtése (esküvő, születés, keresztelés stb.). 
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c.) Elengedhetetlenül fontos, hogy a még fellelhető értékeket megmentendő, tanulókból 

alakult kis csoport felkeressen idős nemzetiségi származású embereket, velük kapcsolatot 

tartson. Ezeket a látogatásokat képben és írásban is dokumentálni kívánjuk. 

d.) A lakóhely nemzetiségi éltében való aktív jelenlét érdekében a tanítványainkat arra 

ösztönözzük, hogy minél többen kapcsolódjanak be lakóhelyük nemzetiségi 

tánccsoportjának és kórusainak munkájába.  

 

e.) Rendkívül fontosnak tartjuk a szlovákiai partnerkapcsolatainkat, hiszen a tanulók 

kölcsönös látogatásai alapvetően a  nyelvi ismeretek fejlesztését és tökéletesítését 

szolgálják. 

f.) Kapcsolatainkat a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzatával, a helyi 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat is kiépítjük. Tanulmányi kirándulásokat szervezünk a 

magyarországi szlovák nemzetiségi településekre is  

 

IV.1.4 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik 

 

 

a. Hagyományőrző tevékenységek: Célunk az eddigi hagyományok rendszerének 

működtetése, olyan egyéni arculat formálása, mely jól megkülönbözteti más iskoláktól. 

Intézményi szintű rendezvények: 

Ünnepélyek, megemlékezések: 

Nemzeti ünnepeinket intézményi körben, a magyar történelem nevezetes évfordulóit az 

éves munkatervünkben meghatározott módon tartjuk. Mikulást, karácsonyt, a farsangot az 

ünnep jellegének és hagyományainak megfelelően köszöntjük. Intézményi ünnepnek 

tekintjük a tanévnyitót és zárót, a ballagást. Alkalmazkodunk a szülői igényekhez, ha 

szükséges igénybe vesszük a szülői támogatást, segítséget. 

Célunk, hogy az ünnep tartalmának tudatosításán túl mély érzelmeket fakasszunk, a 

rendezvény tartalmával, formájával emlékezetes perceket szerezzünk. 
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Ennek érdekében szükségesnek tartjuk, hogy 

 a rendezvény szervezői időben tudomást szerezzenek feladatukról, az elvárásokról, 

hogy a tartalmi és formai felkészülésnek az idő ne legyen akadálya, 

 a rendezvény tartalmában és formájában emelje ki az ünnep tanulók számára 

hasznosítható lényegét, értelmét, ébresszen gondolatokat, hasson az érzelmekre, 

 a műsor tartalmában és terjedelmében vegye figyelembe a résztvevők életkorát, 

lehetőleg biztosítsa kényelmes elhelyezésüket, a láthatóságot, hallhatóságot. 

 Szükségesnek tartjuk, hogy a rendezvénynek minél több tanuló aktív közreműködője 

legyen. 

 Az osztályfőnökök az ünnepi rendezvényt osztályukban tartalmilag előkészítik, 

később értékelik. 

 

b. Megemlékezések: 

Osztályfőnöki órán: 

- október 6. (az aradi vértanúk érfordulója) 

- október 31. (takarékossági világnap) 

- március 8. (nemzetközi nőnap) 

 

Szakórán: 

- szeptember 29. (a pákozdi csata évfordulója) 

- október 1, (zenei világnap: ének-zene) 

- november 13. (a magyar nyelv napja) 

- január 3. (a magyar kultúra napja: irodalom) 

- április 11. (a költészet napja: irodalom) 

 

Rendezvények: 

- Hulladékgyűjtés az év folyamán kétszer. 

- Egészségnevelési hét programja. 

- Nyílt héten fogadjuk a szülőket óráinkon. 

- Intézményi karácsonyi, farsangi és húsvéti ünnepkör keretében műsoros 

esteket, játszóházat, zenés, táncos programot rendezünk, ha szükség van, szülői 

támogatást is igénybe veszünk. 
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- Környezet és természetvédelmi hét, madarak és fák napja alkalmából 

akadályverseny szervezése. 

- Színvonalas gálaműsorral köszöntjük az édesanyákat 

- Diákfórum megszervezése a diákok véleményének, javaslatainak 

meghallgatása. 

- Tanulmányi versenyek (a tanév rendjében szereplő, a tankerületek által 

meghírdetett, saját szervezésű, házi illetve iskolák közötti forgószínpad szerinti 

versenyek) lebonyolítása. 

- Nemzetközi Gyermekfesztivál. 

- Jeles Napok. 

- Gyermeknap 

- Pedagógusnap 

 

Vetélkedők: 

- Takarékossági vetélkedő rendezése. 

- Fogászati és testápolási vetélkedő az egészségügyi hét keretében. 

- Természetvédelmi vetélkedő a környezetvédelmi hét keretében. 

 

Intézményi versenyek: 

Célunk, hogy a gyermekekben élő vetélkedő hajlamot, szellemet nevelőmunkánk 

hatékonyságának növelése érdekében mozgósítsuk. 

Feladatunk, hogy évente olyan versenyeztetési rendszert alakítsunk ki, hogy: 

- tanulóink nagy részét ismereteik bővítésére sarkalljuk, csapatszellemüket 

fokozzuk,  

- képességeiket kibontakoztassuk, felszínre hozzuk, 

- a legjobbakat kiválasszuk, tehetségüket fejlesszük, 

- sok gyermeket sikerélményhez juttassunk. 

 

A versenyek tartalmi területeit úgy kell meghatároznunk, hogy 

- egységben legyenek a felmenő rendszerű versenyekkel, 

- kiterjedjen a nagyobb műveltségi területekre,  
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- lehetőséget adjon a sport és művészeti területeken jelentkező képességek 

kibontakoztatására. 

- Irodalmi versenyek, megszervezése (Kazinczy, szépkiejtési, vers és 

prózamondó versenyek) 

- Tanulmányi versenyek a tantárgyakhoz kapcsolódóan 

- Házi és területi sportversenyek 

 

Iskolán kívüli versenyek: 

Célunk, hogy bekapcsolódjunk az iskolák szaktárgyi, művészeti – és sport 

versenyprogramjaiba, hogy ezáltal 

- korrekciókra is alkalmas következtetéseket tudjunk levonni teljesítményünk 

színvonalára 

- gyermekeink tehetségének további kibontakoztatási lehetőséget biztosítson 

- lehetőséget adunk művészeti kiscsoportjainknak bemutatkozásra, szereplésre 

- erősítsük gyermekeinkben községeinkhez, intézményünkhöz való ragaszkodás érzését 

- javítsuk intézményünkről alakított képet. 

 

Feladatunk, hogy 

- túlterhelést és alapfeladatainkat hátrányosan nem befolyásoló éves versenytervet 

alakítsunk ki 

- időben gondoskodjunk a résztvevők kiválasztásáról, azok felkészítéséről 

- környező iskolákkal arányosan mi is vállaljunk részt e versenyek lebonyolításában, 

megszervezésében. 

 

Kirándulás: 

- Tanulmányi séták, kirándulások: tanmeneteinkben tervezzük és lehetővé tesszük, hogy 

azon minden tanuló részt vegyen. Célja a tantárgyi ismeretek elsajátítása, elmélyítése. 

- Osztálykirándulások: az osztályközösségek kialakítása, a tanulók különleges 

körülmények közötti megismerése, ott kialakítható viselkedési formák elsajátítása, 

hazánk tájainak, kultúrtörténetének megismerése érdekében szükségesnek tartjuk, és 

éves programunkba beépítjük az osztályok kirándulásait. A felső tagozatban két napos 

távollétet szervezünk. 
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Előkészítésekor, és lebonyolításakor a következő elveket tekintjük alapnak: 

- Technikailag, tartalmilag előkészítjük, a programokra a tanulókat felkészítjük, az 

előkészítés során életkoruknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. 

- Az ismeretszerzés és az adott körülmények közötti személyiségfejlesztési 

lehetőségeket azonos erősségűeknek tekintjük, gondoskodunk a játék és szórakozási 

lehetőségekről is. 

- A helyszín (távolság)) megválasztásában a családok anyagi lehetőségeit figyelembe 

vesszük. Úgy gondoljuk, hogy a kirándulás eredményességét nem a megtett 

távolságban, hanem a közös élmények hatásainak tartósságában mérhetjük. Szülői 

támogatással tudjuk megszervezni a kirándulásokat. 

- A kirándulás eseményeit a tanulókkal feldolgozzuk, a szerzett ismereteket, 

tapasztalatokat a gyermekek ismereteibe beépítjük. Nevelő munkánkban 

felhasználjuk. 

- A felső tagozatosok maximum két éjszakára mehetnek kirándulásra osztálykeretben. 

 

Táborozás: 

Sok éves hagyományokra épülő táborozásunk színvonalának látogatottságának 

fenntartása a költségek rohamos emelkedése miatt egyre nehezebb. Ennek ellenére célunk az, 

hogy lehetőleg minden érdeklődő gyereket egy egyhetes táborba eljuttassunk.  

Ennek érdekében: 

- továbbra is nagyon szorosan együtt kell működnünk a diákönkormányzattal, 

alapítvánnyal, fenntartókkal 

- szülői hozzájárulással szervezzük táborainkat 

- az intézmény eszközeit, felszereléseit biztosítja a táborhoz, fedezi a táboroztató nevelők 

részvételi költségét, a tábor támogatására pályázatot nyújt be. Előnyben részesítjük az 

állam által támogatott táboroka (pl. Erzsébet – tábos stb.) 

 

Osztályrendezvények: 

- Mikulás ünnepség 

- Gyalogos és kerékpáros túrák 

- Klubdélutánok, zenés, táncos rendezvénye, évfolyamonként, osztályonként 

- Színházlátogatások 
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Községi rendezvényeken való részvétel, ill. szereplés 

- Ünnepségek, megemlékezések (felkérésre az osztályok, csoportok készítenek 

műsort) 

- Mozi látogatások. 

- Támogatunk minden olyan kezdeményezést, mely a községhez, iskolához kötődést 

erősíti. 

 

c. Diákétkeztetés: Minden gyermek számára biztosított az étkezés lehetősége. A egész napos 

iskolába felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. 

d. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a tanulási nehézségben, 

részképesség kiesésben szenvedő tanulók részére a törvényi kereteknek megfelelően 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról – 

a felmerülő igények és az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév 

elején az intézmény nevelőtestülete dönt. 

e. Intézményi sportkör: Az intézményi sportkör tagja az intézmény minden tanulója. A 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az intézményi és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

f. Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények alapján az intézmény nevelőtestülete dönt. Szakkör 

vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem pedagógus, illetve az intézmény dolgozója. 

g. Szabadidős foglalkozás: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület felkészíteni a tanulókat azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház és mozi, valamint múzeumlátogatások, klubdélutánok, 

táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

h. Intézményi könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

maghatározott időben nyitva lévő könyvtár segíti. 
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i. Az intézmény létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók igényei 

alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség nyílik arra, hogy az intézmény 

létesítményeit, ill. eszközeit (pl. tornaterem, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet 

mellett egyénileg vagy csoportosan használhassák. 

j. Hit- és vallásoktatás: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – a 

törvényben meghatározott feltételekkel – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

IV.1.5. A művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus 

lehetőségét.  A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet 

esztétikai jelentéssel bíró tartománya. Biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját, hisz 

élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint a 

különféle művészeti ágakban ötvöződő kifejezési formákat és lehetőségeket egyaránt.  

 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó – alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze, és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést 

 

IV.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok3 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Mivel a közösség egyénekből áll, az igazi nevelőközösség 

kibontakoztatása fejleszti a személyiséget. A közösségi nevelés területei: a család, az 

intézmény, és az iskolán kívüli közösségek. 

                                                 
3 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ad) 
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A család hagyományos nevelői funkciói arányaiban és minőségében megváltoztak. A 

szülőmodellek érzelmi szerepének gyengülése a személyiség alakulása szempontjából 

kedvezőtlen hiányokat teremtett. Ezért is nagyon fontos az intézmény együttműködése a 

szülők közösségével a tanulói közösségek formálása, fejlesztése érdekében. Az 

együttműködés konkrét formáit és fórumait a pedagógiai program aktuális fejezetei 

tartalmazzák. 

A tanuló közösségbe történő beilleszkedésének elősegítésével kapcsolatban a 

családnak, a szülőnek az alábbi kiemelt feladatai vannak: 

 az intézmény pedagógiai programjának, házirendjének megismerése, 

 az osztály, az intézmény-, a kollégiumi és egyéb közösségek rendezvényeinek 

támogatása, aktív közreműködés a megvalósításban (osztály szülő-tanár 

találkozók, tanulmányi kirándulások ( szülői hozzájárulással), ünnepélyek, 

megemlékezések, külföldi cserekapcsolatok, karácsonyi vásár, stb.), 

 kapcsolattartás a pedagógusokkal, osztályfőnökökkel annak érdekében, hogy a 

pozitív szociális és társadalmi szokások, értékrendek a tanulókban kialakuljanak, 

gyarapodjanak. 

 

Az önálló életvitelre való gazdasági és egzisztenciális érettség ideje a felnövekvő 

korosztály esetében kitolódott társadalmunkban. A család, a szülő szerepe a helyes 

iránymutatás és a mindenkori segítségnyújtás a sok-sok közösségi ráhatással befolyásolt 

tanulók számára. A közösség tagjainak közösségformáló nevelése során nemcsak a 

társadalmilag értékes követelményrendszert kell közvetíteni a diákok felé, ill. ezeket velük 

elfogadtatni, hanem biztosítani a tevékenységekkel az Intézményünk iránti szolidaritásukat, 

hovatartozásukat. 

A közösségfejlesztés az iskolában a közösség szükségleteinek, elvárásainak megfelelő, 

a fejlődést elősegítő tevékenységekkel alakítható ki. A közösségi tevékenység 

megszervezésének olyan módon kell történnie, hogy a megválasztott forma alkalmas legyen a 

közösségfejlesztő szerepek betöltésére, döntések meghozatalára, egyéni felelősség vállalására, 

tolerancia és segítőkészség kialakítására, az egészséges versenyszellem elsajátítására. 

intézményünkben a közösségfejlesztés fő területei: 
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 tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák),  

 tanórán kívüli foglalkozások,  

 diák-önkormányzati munka,  

 szabadidős tevékenységek.  

 informális és nem formális tanulási módszertanok alkalmazása 

 

Valamennyi terület más-más foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes feladatok, 

célok, abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak: 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 közösségi normák, szokások elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartásformák kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az intézmény nem 

egymástól függetlenül, hanem egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, közösen 

egymást erősítve. A tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten 

fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

amelyeket az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi 

munkája során. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak 

van feladatuk, hanem az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az 

intézményt segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a 

diákok előtt. 

Ezért intézményünkben a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a 

nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozta meg 

és egyes pontjait 
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IV.2.1. Gyermekközösségek: 

 

Osztályközösségek 1-8. osztályig, szakkörök, sportkörök. 

A gyermekközösségek nevelési céljai, feladatai: 

 

1. oszt.: Az osztályközösség megszervezése. Az intézmény belső rendjének elsajátíttatása, 

betartása. A helyes tanár-diák viszony alapjai. A közös játék szabályai. A helyes étkezés, 

az önálló öltözködés elsajátíttatása. Felelősi rendszer kialakítása, egymás elfogadása. A 

szülő-intézmény kapcsolat kialakítása, családlátogatások. 

 

2. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a Házirend pontos ismerete, betartása. 

Tanulóközösségek, tanulópárok kialakítása, differenciált munkavégzés. Munkavégzés az 

iskoláért. Egymás értékelésének kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért. A 

szakköri tagság előnyei, kötelezettségei. Diák önkormányzati tagság. Az intézmény 

környékének megismerése. A szülői kapcsolat erősítése, közös kirándulás a szülőkkel. 

 

3. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a felelősi rendszer önálló kialakítása. Egymás 

elfogadása, az osztálytárs segítése /gyengébb, vagy beteg gyermekkel történő 

foglalkozás/.  

Az osztály rendjének önálló megtartása, a Házirend betartása. Az idősebbek helyes 

példáinak követése. A kulturált beszéd, a szabatos fogalmazás kialakítása. Önálló 

feladatvállalás az osztályért, az iskoláért (versenyek, rendezvények). A differenciált 

munkavégzés rögzítése, gyakorlata. A diákönkormányzat munkájának segítése. A község 

megismerése, részvétel községi rendezvényeken. Egész napos kirándulás a megye 

valamely városába. Közös programok a szülőkkel /kirándulás, anyák napja, télapó ünnep 

stb. /. 

 

4. oszt.: Szaktanári rendszerbe szoktatás, a felső tagozat megismerése. A Házirend betartása. 

Egymás elfogadása, megbecsülése. Az idősebb társakkal, a felnőttekkel kialakított 

kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló megszervezése. Az osztályközösség 
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megszilárdítása. Felelősség önmagáért, a társakért. Munkavégzés az iskoláért. Részvétel 

az intézmény szakköreiben. A kitartás, az önmérséklet fejlesztése. Részben önálló 

rendezvények a szülőkkel közösen. Részvétel a község ünnepein, rendezvényein, községi 

versenyeken. Egynapos kirándulás a megye valamely pontjára. 

 

5. oszt.: Az osztályközösség erősítése. A tanulóközösségek kialakítása. Differenciált 

foglalkozások rendszere. Aktív részvétel a szakkörök munkájában. Kiskamasz-kori helyes 

kapcsolatok elsajátítása. A Házirend betartása. Aktív részvétel a diákönkormányzat 

munkájában. Szereplés intézményi rendezvényeken, részvétel intézményi, községi 

versenyeken, ünnepeken. Munkavégzés az iskoláért, az intézmény környezetének 

védelme. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért. Közös programok a szülőkkel. 

Nyári táborozás az ország valamely pontján. 

 

6. oszt.: Az osztályközösség erősítése. Egymás elfogadása, megbecsülése. A kamaszkori 

durvaságok leküzdése, az önuralom fejlesztése. Mások véleményének elfogadása, az 

egészséges vitaszellem kialakítása. Az egészséges életvitel elsajátítása. Az önállóság 

fejlesztése a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. A szülőkkel 

kialakított kapcsolat további erősítése. Aktív részvétel a diákönkormányzat munkájában. 

Részvétel intézményi versenyek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. 

Önálló véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartási és szorgalmi 

jegyek elbírálásánál. Több napos táborozás az ország valamely pontján. 

 

7. – 8. oszt.: Az osztályközösség erősítése, a Házirend betartása. Az önálló tanulás 

folyamatos erősítése. A kamaszkor testi és lelki problémáinak megismertetése, 

leküzdésükre történő nevelés. A másság és önmaguk elfogadására nevelés. Ismerjék meg 

önmaguk értékeit, tudjanak örömet találni mindennapjaikban. Társas kapcsolatukban a 

helyes példák megtalálása, azok követése. Az iskolához kötődésük további erősítése. 

Aktív szerepvállalás az intézmény életének szervezésében, lebonyolításában 

/Diákönkormányzat, versenyek, rendezvények, ünnepek /. Részvétel a községi ifjúsági 

rendezvényeken. Az iskolán kívüli helyes magatartás megkövetelése. A rájuk leselkedő 

veszélyek /drog, csavargás stb./ tudatosítása, a megelőzés módjának elsajátíttatása, 

gyakorlata. A község közéletének megismerése. A helyes pályaválasztás kialakítása, 

felelősségtudatuk erősítése. A megfelelő vitaszellem gyakorlása, a szabatos, kulturált 
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kifejezésmód erősítése. A szülői vélemény elfogadására nevelés, az önuralom erősítése. 

Munkavégzés az iskoláért. Az őszi hulladékgyűjtés önálló megszervezése, lebonyolítása, 

értékelése. Több napos kirándulás az ország valamely pontjára. Részvétel táborozásokon 

 

A közösségfejlesztés további kiemelt területei az osztály közösségi programjai az 

iskolában, valamint a tanulók közösségei által létrehozott diákkörök (szakkör, énekkar, 

művészeti csoport) keretében végzett közösségfejlesztő tevékenység.  

A diákközösségek fejlődését szolgálja a diákönkormányzat működésének támogatása, 

munkájának segítése, évi rendszerességgel diákközgyűlés megszervezése. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések, a hagyományok ápolása a közösségfejlesztő 

tevékenységnek, ezáltal pedagógusaink nevelő-oktató munkájának részét képezik. 

 

IV.3. „Boldog Iskola” program: 

 

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok 

elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a 

kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.” (Boldogságprogram) 

 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon 

ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás 

korosztály számára. 

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. 

Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.  

 

A Boldogságórák:  

 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök 

sorrendben:  
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1. Boldogságfokozó hála  

2. Optimizmus gyakorlása  

3. Kapcsolatok ápolása  

4. Boldogító jócselekedetek  

5. Célok kitűzése és elérése  

6. Megküzdési stratégiák  

7. Apró örömök élvezete  

8. Megbocsátás  

9. Testmozgás  

10.Fenntartható boldogság 

 

 Céljaink:  

 

 Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.  

 Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.  

 A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.  

 A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az 

élethelyzetből adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud kifejlődni a 

jellem, a személyiség.  

 Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás a 

mindennapi gyakorlatban.  

 A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások 

véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.  

 A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.  

 Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása.  

 A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

 Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind 

jobb önismeret következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. 

Kitartás, céltudatosság és elkötelezettség a célok megvalósításában.  
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Minden alsós osztály havonta legalább egy boldogságórát tart,  ahol feldolgozza az 

adott témát. Ha lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán keresztül javasolt 

feldolgozni. Felső tagozaton az osztályfőnöki órák anyagába építik be a pedagógusok. 

A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat 

alkalmazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás ismérveit. 

 

IV.4. Informális és nem formális tanulási módszertanok alkalmazása 

Fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok megvalósítása során az informális és 

nem formális tanulási módszertanok alkalmazását, a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi 

és társas fejlődésének előmozdítását, az élményalapú tanulás módszertani megalapozását, a 

tanulás közösségi élménnyé formálását, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, 

informális és nemformális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott tanulási környezet 

biztosítását, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését, 

valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítását.  

Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő 

hosszabb vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző 

intézményeken kívül valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az 

informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek 

következtében pozitívan változik a személyiség, kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, 

értékek, képességek (például a részvétel kulturális fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás 

megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola falain belüli és azon kívüli, nem 

tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak.  

Ezek elsősorban pályázati forrásokból az alábbi tevékenységek, programok során 

valósulnak meg: 

napközis tematikus program, 

bentlakásos tematikus program, 

kirándulás, erdei iskola, túra, 

múzeumlátogatás, vadasparki látogatás, 

sportesemény, 

művészeti foglalkozás,  

egyéb élményt, együttműködést fejlesztő közösségi lehetőség. 
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V. A SZÜLŐ, TANULÓ PEDAGÓGUS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI4 

 

V.1. Az intézményi közösségek és a belső kapcsolattartás módjai: 

a./ Alkalmazotti közösség 

 

- nevelőtestület 

- szakmai munkaközösségek 

- nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége 

 

b./ A tanulók közössége 

 

- osztályközösségek 

- diákönkormányzat 

- diáksportkör 

 

c./ Szülők közössége 

d./ Közalkalmazotti tanács 

e./ Szakszervezet 

f./ Az intézmény közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a közösségek 

választott képviselőinek segítségével – az intézményvezető koordinálja. A kapcsolattartás 

rendszeres formái: értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, nyílt napok, fogadó órák. 

 

A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. 

A különböző fórumokra, nevelési, alkalmazotti értekezletekre a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek képviselőit meg kell hívni. 

Az intézmény munkáját segítő közösségek saját működési rendjük és programjuk alapján 

működnek. 

 

                                                 
4 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ah) 
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V.2. Az intézmény közösségének jogai: 

Az egyes közösségeket, ill. azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. 

 

Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban az intézményi közösségeket, 

ill. az egyes személyeket. 

 

Véleményezési jog illeti meg az intézménnyel kapcsolatban álló egyes személyt és 

közösséget. Az elhangzott véleményt a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelni kell, 

álláspontját a véleményezővel közölni kell. 

 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, ill. közösség azzal 

egyetért. 

 

A döntési jog olyan kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok rögzítenek. 

Testületi jogkör esetén a határozatképes testület abszolút többség (jelenlévők 50 %-a + 1 fő) 

alapján dönt. A testület határozatképes, ha a tagjainak 2/3 része jelen van. 

 

V.3. Alkalmazotti közösség: 

a./ Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél 

közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget az 

intézményvezető hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az 

intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösségi 

értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

b./ A nevelőtestület és az intézmény szakmai munkaközösségeinek tevékenységével és 

kapcsolattartásuk módjával az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 

c./ A nem pedagógus képesítésű közalkalmazottak közösségét az intézményvezető helyettes 

fogja össze 

 

V.3.1. A nevelői közösség fórumai 

Szakmai munkaközösségek 
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A nevelőtestületben kialakítandó munkaközösségek módját és rendszerét az SZMSZ 

szabályozza 

1. az egyes tantárgyak, tantárgycsoportok tartalmi és módszertani műhelyének tekintjük a 

munkaközösségeket, ahol 

 A tantárgyi tervezés egységes szemléletét alakítjuk ki és formájuk, 

 Módszertani eljárásokat vitatunk meg, 

 Mérési technológiákat alakítunk ki, majd azokat értékeljük, 

 Az átmenet nehézségeinek leküzdése érdekében kapcsolatot tartunk a másik tagozat 

azonos munkaközösségével. 

 

2. A munkaközösség vezetők tantárgygondozó munkát látnak el, összegyűjtik területük 

lényeges információit, az intézményvezető megbízása alapján ellenőrzési tevékenységet is 

ellátnak. 

 

V.3.2. Nevelési értekezletek  

A pedagógusok helyi továbbképzésének, és az egységes szellemű pedagógiai eljárások 

biztosításának lehetőségét látjuk ebben a tanácskozási formában. 

Évente legalább két alkalommal az adott tanév tervében meghatározott témában, vizsgálatok, 

értékelések után, a szakirodalom felhasználásával értékelő, feladatkijelölő értekezletet tartunk. 

 

V.3.3. Osztályozó értekezletek 

A magatartás és szorgalom elbírálása érdekében, havonta ill. negyedévente, a tantárgyi 

érdemjegyek véglegesítése érdekében félévente tartunk értekezletet. 

 

V.3.4. Tantestületi értekezletek 

A tervezés, feladat-meghatározás és az értékelés szempontjából tekintjük a nevelési munkát 

befolyásoló tanácskozási formának. 

 

V.4. Szülők közössége, valamint a kapcsolattartás formái és rendje: 

 

Egy-egy osztály, csoport szülei alkotnak egy szülői közösséget. 
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a.) A gyermekközösségek (osztályok, csoportok) szülői közösségével a közvetlen kapcsolatot 

a gyermekközösségért felelős pedagógus (osztályfőnök, csoportot tanító tanár) tartja. A 

szülői közösségek véleményét, javaslatait, a közösség választott képviselői juttatják el az 

intézmény vezetőségéhez. 

b.) Szülői értekezletek: 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Az 

októberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a szülők a tanév rendjéről, feladatairól, 

az osztályfőnök nevelési programjáról. A februári szülői értekezlet témája a félévi munka 

értékelése, aktuális problémák. A leendő gyermekközösségek szüleit a tanévet 

megelőzően június első heteiben hívjuk össze a tanév kezdésének zavartalansága 

érdekében. Témája: az intézmény követelmény- és képzési rendszerének ismertetése. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök, a szülők 

közösségének megbízottja, az osztályközösségben felmerülő problémák megoldására. 

c.) Szaktanári fogadóórák 

az intézmény valamennyi pedagógusa – tanévenként két alkalommal – fogadja az szülőket 

és szóbeli tájékoztatást ad a tanuló előmeneteléről, magatartásáról. A tanulmányiban és 

magatartásában problémás tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az 

intézményi fogadóórára. A fogadó órák hatékonyságának növelése érdekében, különböző 

napokon tartják a társadalomtudományokat és a természettudományokat tanító tanárok az 

intézményi fogadóórákat. Amennyiben a szülő (gondviselő) a munkatervben rögzített 

időpontú fogadóórán kívül is beszélni szeretne gyermeke tanárával, telefonon vagy 

írásban kell időpontot egyeztetnie az érintett pedagógussal. Ilyen megbeszélést az 

osztályfőnök, ill. szaktanár is kezdeményezhet. 

d.) A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje: 

A szaktanár legalább a témazáró jegyekről köteles tájékoztatni a szülőket az tájékoztató 

könyv útján. A tanulót és szüleit a félév vagy tanév zárása előtti harmincadik napig 

értesítjük a várható érdemjegyről. 

V.4.1. Szülői szervezet 

Az intézmény és a szülők intézményi szintű kooperációjára a szülői szervezet 

tevékenységének kapcsán nyílik lehetőség. 

 

Az intézményi Szülői Munkaközösség megnövekedett jogkörrel rendelkezik 
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Mivel az Szülői Munkaközösség egyik deklarált célja a civil szféra bevonása volt az 

iskolában folyó pedagógiai folyamatok érdemi alakításába, ezt a funkciót is igyekszik 

felvállalni a szülői szervezet, s vállalja, hogy a külvilág számára prezentálja az intézmény 

imázsát, s tevékenyen képviseli az intézmény érdekeit. 

 

V.4.2. Az osztály szülői munkaközössége: 

Az osztályon belül létrejött háromtagú szülői szervezet. 

 

V.4.3. Az intézményi szülői munkaközösség: 

Az intézményt képviseli: 

- az intézmény intézményvezetője 

- az intézmény intézményvezetője által megbízott tanár, aki a választmány 

munkáját koordinálja és összehívja az értekezletet. 

 

Az intézmény Szülői Munkaközösség elnökének feladata: 

 Képviseli a szülőket az intézmény intézményvezetőjénél, vezetőinél. 

 Koordinálja a szülők tevékenységét az intézményi életben. 

 

Az intézmény intézményvezetőjének és a segítő tanárnak a feladata: 

 Feltárják a szülők intézményi munkával kapcsolatos véleményét, elvárásait az 

intézménytől. 

 Bevonják a szülői társadalmat a feladatok végrehajtásába. 

 Biztosítsák az információáramlást a szülők és a pedagógusok között. 

 

A Szülői Munkaközösségi értekezletek célja és feladatai: 

 Munkájuk szervezett végzése érdekében az adott munkatervet készítenek, amely 

összhangban áll az intézményi munkatervvel. 

 A feladatok hatékony elvégzése érdekében évente 3 értekezletet tartanak, amelyen a 

szülők kezdeményezhetik nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezését gyermekük 

képességeinek többirányú kibontakoztatása érdekében, problémákat vethetnek fel az 

intézményi munkával kapcsolatban, illetve a szülők által kívánt témákban előadásokat 
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hallgathatnak meg. (pl.: AŐDS, drogfogyasztás, italozás, dohányzás veszélyei, 

gyermekkori bűnözés, tanulmányi módszerek.) 

 Az értekezleten ismerik meg a szülők Intézményünk pedagógiai programját, véleményt 

mondanak róla és szavazatukkal megerősítik. 

 Annak ellenére, hogy a szülők és az intézmény kapcsolatának létrejötte, fenntartása, 

ápolása nem jogi kérdés, mégis fontos, hogy ennek a kapcsolatnak az alapvető 

szabályaival tisztában legyenek a szülők is mivel az eredményes nevelőmunkának ez is 

feltétele. Pl. a szülők egyéni és kollektív jogának ismerete. 

 

A Szülői Munkaközösség kiemelt feladatának tekinti: 

- egyrészt az osztály szülői munkaközösség munkájának koordinálását 

- másrészt pedig az Intézményünk oktatási és nevelési céljainak a szülőkkel 

való elfogadtatását. 

 

V.5. Családlátogatás 

Ez a kapcsolattartási forma az utóbbi években háttérbe szorult. Igény esetén, súlyos 

nevelési probléma jelentkezésének az idején élünk ezzel a lehetőséggel. 

 

V.6. Az intézmény kapcsolatrendszere a különböző intézményekkel 

 

V.6.1. Az intézmény működési alapfeltételeit megteremtő fenntartó és az intézmény 

viszonya 

- A fenntartó meghatározza a köznevelési intézménnyel szembeni elvárásokat. 

- Biztosítja a pedagógusok szakmai fejlődését. 

- Megteremti a pedagógusok anyagi biztonságát 

- Részvételükkel növelik az intézményi rendezvények jelentőségét. 

 

V.6.2. Az iskolának és az óvodának, mint intézmény-előkészítő nevelési-oktatási 

intézménynek a kapcsolata 

- A gyerekek intézményi életre való felkészítése 

- Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése 
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- Óralátogatások az első osztályban az óvodás gyerekek iskolába történő minél zökkenő 

mentesebb beilleszkedése érdekében 

- Nyílt foglalkozások megszervezése az óvodában az általános intézményi tanítók részére a 

gyerekek előzetes megismerése céljából. 

- Az óvoda aktív részvétele az iskolában megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezéseken 

illetve a művészeti előadásokon. 

- Az intézmény meglévő eszköztárának – igény szerinti – közös használata. 

 

V.6.3. Az intézmény és a településeken működő egészségügyi szolgálat kapcsolata 

- Az egészségügyben dolgozók lehetőség szerinti bevonása az intézmény nevelő-oktató 

munkájába. 

- Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének, valamint az egészségügyi szolgálat 

illetékesének együttes intézkedése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek, 

családok életkörülményeinek javítása érdekében. 

- Az egészségügyi szolgálat által igényelt közmunkába az intézmény aktív bekapcsolása. 

 

V.6.4. Az intézmény és az egyházak kapcsolata 

- Az intézmény vallási és világnézeti kérdésekben semleges intézmény 

- A tanulók szervezett és fakultatív hit- és vallásoktatásban való részvétele 

- Az intézmény meglévő eszköztárának a hitoktatásban történő bevonása 

- Az egyház és az intézmény egyeztetett nevelési célkitűzései, különös tekintettel a család, 

mint intézmény szerepének hangsúlyozása. 

 

VI. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKA TARTALMA, FELADATA5 

1. A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi 

munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési 

Törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai 

munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, illetőleg a 

felettes szerveknek az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-

                                                 
5 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ae) 
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oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával 

végzi. 

2. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket 

foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató 

munkából az egyes munkaköröknek (tanító, tanár) megfelelően minden nevelőre 

kötelezően vonatkoznak. 

3. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó 

módon részt vállal: 

• a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

• a közös vállalások teljesítéséből, 

• az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

• az iskola hagyományainak ápolásából, 

• tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

• a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

• pályaválasztási feladatokból, 

• a gyermekvédelmi tevékenységből, 

• a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, 

szervezéséből, irányításából, 

• a diák önkormányzat kialakításából, 

• az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből 

 

4. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített 

órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 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, 
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 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő 

feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások (szülői hozzájárulással), iskolai ünnepségek és 

rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai 

jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való 

közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

5. Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. 

6. A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való 

részvétel. 

7. Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok 

előírnak. 

8. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A 

tanmenetet az intézményvezető által meghatározott időpontban a 

munkaközösség-vezető véleményével, az intézményvezetőnek jóváhagyásra 

bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet - 

folyamatos kiegészítéssel - több éven át használhatja. Saját tanmenettel minden 

pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni 

9. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 

napon belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi 
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feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. 

Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. 

10. Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. 

11. Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az 

intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló 

munkamegosztás szerint - egy-egy pedagógus lát el. Ezek a pedagógiai 

többletmunkák a következők lehetnek: 

• vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület 

közvetlen pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése, 

• egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok 

(pl. korrepetálás, helyettesítés, énekkar vezetése, szakkörök, 

tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, tábori ügyelet, 

stb.), 

• osztályvezetői, osztályfőnöki munka, 

• versenyekre való felkészítés, 

• szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés), 

• könyvtári munka, munkavédelmi és tűzvédelmi munka 

 

Osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 

 

Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak, melyek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai 

programja és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül. 

 Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók 

biztonságáért; kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról az 

intézményvezető/ helyettese kérésére írásban/szóban beszámol. 

 Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő 

hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes 

értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a fejlesztő- nevelő hatását, ellenőrzi az 

osztályban folyó pedagógiai tevékenységet. 

 

Nevelés, egyéni fejlesztés: 
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1.) Alaposan és sokoldalúan megismeri osztály tanulóit (személyiségjegyeket, családi-

szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az 

osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet. 

2.) Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a pedagógiai 

program alapján, felső tagozaton nevelési tervben és az osztályfőnöki tanmenetben 

tervezi. 

3.) Felső tagozaton az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók érdeklődését, 

aktivitását figyelembe véve rugalmasan kezeli. 

4.) Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására, 

törekszik a munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) törekvését, 

képviseletet. 

5.) Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra 

és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával és 

számonkérésével biztosítja az osztályterem, a berendezési tárgyak megőrzését, a rendet, a 

tisztaságot. 

6.) Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. 

Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről 

tájékoztat.. (felső tagozaton) 

7.) Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra. 

8.) Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire; segíti a 

különféle szabadidős programok, kirándulások, klubfoglalkozások szervezését és 

megvalósítását. 

9.) Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; fegyelmezett munkát, 

a rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, harmonikus társas kapcsolatokat. 

 

Tanulmányi munka segítése: 

1. Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás 

(szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához. 

2. Szervezi, és havonta értékeli az osztályban a diákokkal együtt (felső tagozat) a 

tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat. 

3. Segíti a folyamatos felzárkóztatást 

4. Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt területen, 

biztosítja bemutatkozási lehetőségeit. 
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5. Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogathatja osztálya tanítási óráit, 

foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

1. )Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve megbízatása 

első évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség szerint végez 

családlátogatásokat. 

2. )A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát tart. Megismerteti a pedagógiai 

programot, a házirendet, nevelési elképzeléseit, gondoskodik a szülői közösség 

aktivitásáról 

3. )Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a dicséretekről és elmarasztalásokról. 

Tanügyi feladatok: 

4. )Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását és 

szorgalmát. 

5. )Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tarthat, 

felméréseket és elemzéseket végez. 

6. )Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, 

regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a 

mulasztások valós okait. 

7. )Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs 

teendőket, felel az osztálynapló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és 

naprakész vezetéséért, statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és 

hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

Alapképességeinek fejlesztése mindent megelőző oktatási feladatunk. 

 Az olvasási képesség kialakítása elsősorban az anyanyelvi terület feladata, de tantárgyaink 

legnagyobb része lehetőséget ad ennek fejlesztésére. Így okvetlen általános, és minden 

évfolyamra kiterjedő feladatnak kell tekinteni. 
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 A kommunikációs készségek közül a legjelentősebbnek a nyelvi kommunikációt tartjuk, 

fejlesztését valamennyi tantárgy feladatának tekintjük. Meg kell alapoznunk a tanulók 

technikai eszközök igénybevételén alapuló kommunikációs készségeit is. 

 A technikai fejlődés látszólag visszaszorítja a fejben és írásban végzendő matematikai 

alapműveletek jelentőségét. Szükségessége távlatokban is vitathatatlan, így fejlesztése 

nélkülözhetetlen. Elsősorban a matematika tantárgy az alapja a képzésnek, de a 

matematikát használó tantárgyakban is feladatként jelentkezik. Mindez nem zárja ki, hogy 

valamennyi iskolából kilépő gyermeknek az alapműveletes számológépet készség szinten 

használni kell. 

 Nagy gondot kell fordítanunk a tanulók tanulás-módszertani ismereteinek tudatosítására. 

Gyakorlatunkba be kell építeni olyan foglalkozásokat, amelynek elsődleges célja a tanulás 

módja. 

 Gondolnunk kell arra, hogy önmagában a tananyag nem fejleszti a gyermek tanulási 

képességeit. Ezért megfigyelő-, emlékező-, gondolkodási képességének, képzelőerejének, 

kreativitásának fejlesztése minden tartárgy keretében elengedhetetlen feladat. 

 

Mindennapi munkánk alapját képezi, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk 

tanulóinkról. Ismerjük képességeiket, előnyös és előnytelen oldalaikat, gondolkodásukat, lelki 

alkatukat. 

a. Az osztályfőnök tervező és megvalósító munkájához legalább az alábbi területeken 

szerezzen a tanulóról megbízható információkat: 

 írásbeli és szóbeli teljesítményük és a tananyag elsajátításába fektetett energia 

kapcsolata (a képesség, a szorgalom és a teljesítmény kapcsolata) 

 alapképességek kialakításának sebessége, a kialakult készségek tartóssága 

 ismereteik felhasználásának színvonala 

 gondolkodási képességük 

 akarati és lelki sajátossága 

 az erkölcsi értékek ismertségi szintje, beállítódása az egyes elemek tudatossága, az 

általa ismert és elfogadott normák betartásának következetessége. 

 

b. A tanulók önismeretének fejlesztése érdekében szükséges, hogy  

 Közösségében (elsősorban osztályközösségében) fogalmazza meg egyéni céljait, 

önmagával szembeni elvárásait. 
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 Gyakran szembesüljön elsősorban a saját, de az intézmény, a szülői ház elvárásaival 

is, 

 A tanára indirekt közreműködésével próbáljon értékelni, további feladatokat 

meghatározni. 

 

Az intézmény csak akkor képes követni az intézményhasználók igényeit, ha módot 

teremt azok megismerésére. Ennek eszközei lehetnek a tanulókkal történő beszélgetések, a 

diákönkormányzattól származó információk, szülői értekezletek, véleménykutató felmérések 

akár a diákok vagy szülők körében. A tanuló- szülő-fenntartó egybehangzó igényei alapján a 

megkezdett területeken tovább kell folytatni a tevékenységet.  

Ezek: 

  A nyelvoktatásra a kerettanterv megfelelő időkeretet biztosít, így a második nyelv 

fakultatív oktatását kell órakereten kívül, az érdeklődők számára önköltségesen 

megoldani. 

 A községekben a népzene, a néptánc az elmúlt időszakban rohamos fejlődésnek indult. 

Gyermekek és felnőttek körében sok kedvelője és művelője van. Biztosítani kell, hogy az 

intézmény keretein belül tánccsoportok, művészeti közösségek, énekes csoportok 

működjenek. 

 A zeneoktatás már hagyománnyá vált. A szervezett formában működő hangszeres zene 

oktatását továbbra is szerveznünk, működtetnünk kell. 

 Egyéb igényeket – az érdeklődők létszámának figyelembe vételével szakköri keretben kell 

kielégíteni. 

 

Épületünk esztétikai színvonalával kivívta a helyi lakosság és az alkalmi vendégek 

elismerését. Pedagógiai céljaink is megkövetelik, hogy ezt legalább szinten tartsuk. Jelenlegi 

állapotunk jelentős megóvást eredményez, pszichés eszközökkel is akadályozza a felelőtlen 

rongálást. 

 

 Biztosítani kell az épület folyamatos tisztántartását, a szükséges javítások gyors 

végrehajtását. 

 A tantermek, terek dekorációjába és annak felújításába be kell vonni a tanulókat, 

érdekelté kell őket tenni annak megbecsülésében, megóvásában. 
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 A központi fal a hirdetéseken túl az aktualitásokat is jelezze! 

 Az intézmény udvarán pihenőhelyeket (padok), játéklehetőségeket kell kialakítani, 

amelyek biztosítják a tanulók órák közötti regenerálódását, kiegészíti a mozgásigényüket, 

levezeti esetleges feszültségüket. 

 

Településeink földrajzi, gazdasági környezetének, múltjának, történelmi és kulturális 

emlékeinek, hagyományainak, a jelenkor törekvéseinek megismertetése tartalmában, 

mennyiségében is jelentős feladat. 

 Ezért: 

 Össze kell gyűjteni minden olyan írásos, tárgyi, képi – a jelenkorra jellemző – 

elektronikus anyagot, amely valami módon az intézmény nevelő oktató munkájában 

hasznosítható. 

 Rendelkezésre álló anyagot két részre kell osztani 

 A tananyagba közvetlenül beépíthető, kötelezően feldolgozandó, és  

 Kiegészítő anyagrészekre. 

 A kötelező tananyagot az életkori sajátosságok és a tantárgyi jelleget figyelembe véve, a 

forrásanyag megjelölésével be kell építeni tantervünkbe. 

VII. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG RENDJE6 

A tehetséggondozás és képességkibontakoztatás  

A tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, esélyt jelent valamely emberi tevékenységi 

körben, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, sikerélménnyel jár 

elérője számára. Feladatunk, hogy a tehetséges gyermeket ki tudjuk választani, felfedezzük, és 

a tehetsége kibontakoztatásához találjuk meg a megfelelő foglalkoztatási formát, 

tevékenységet. 

A tehetség felfedezése csak a kezdete egy munka- és időigényes folyamatnak, a 

tehetség kibontakoztatásának. Ehhez kell megfelelő körülményeket biztosítani az egyre 

nehezedő körülmények között, de ugyanakkor szükségessé válik az, hogy az eddigiektől 

eltérő, eddig nem, vagy ritkán használt módszerekhez folyamodjunk. 

                                                 
6 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) af) 
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Fontosnak tartjuk, hogy első lépésként tájékoztassuk a szülőket gyermekük képességeiről. 

Velük közösen kell megtalálni az átlagosnál jobb adottságok fejlesztésének megfelelő 

módjait. Ez gyakran anyagi áldozatot is igényel, amiből a szülőknek lehetőségük szerint részt 

kell venni. 

A tehetséggondozás nem függhet a véletlentől. Az iskolában elengedhetetlen a 

fejlesztés céljainak és szervezeti formáinak tisztázása. A tehetséggondozást tervszerűen kell 

végezni, a tehetséges gyermekkel minél hamarabb el kell kezdeni a fejlesztést. Az iskolában 

dolgozó pedagógusok közül mindenkinek feladata a saját szakterületén a tehetség kiválasztása 

és fejlesztése. Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka kiemelten fontos tényezője az, 

hogy a pedagógusok munkája a lehetőségek szerint igazodjon a gyermek egyéni 

adottságaihoz, képességeihez, fejlettségéhez. E tevékenységi kör egyik fontos oldala a 

tehetséggondozás. 

Elfogadva azt az állítást, hogy mindenki tehetséges valamiben, feladatunkká válik, 

hogy minden növendékünkben megkeressük ezt a tehetséget. Ha megtaláljuk ezt a területet, 

sikerélményt adhatunk, ami magabiztosságot és célt ad a gyereknek. A szívesen végzett 

tevékenység rendszerességre szoktat. Ezek a pozitív hatások jó esetben kihatnak a tanuló 

többi olyan tevékenységére is, amelyben esetleg nem annyira tehetséges. 

Intézményünkben eddig is eredményesen működtek a tehetségfejlesztő programok.  

Ahhoz, hogy ez a munka a jövőben még eredményesebb, tudatosabb legyen, meg kell 

fogalmazni a tehetséggondozó munka céljait, szervezeti formáit, és ezen alapelvek szerint 

felépíteni Intézményünk programját. 

 

VII.1. A tehetséggondozás céljai 

 

Egy adott tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése 

Azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyek tipikusan a különleges 

adottságokat fejezik ki: a gyors felfogóképességet, a jó memóriát, a tanulás valamely 

területén az intenzív és gyors elmélyülést, stb. De ne tekintsük ezt a célt a 

tehetséggondozás egyedüli lehetőségének! 

 

Egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának kiegyensúlyozása 

Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon olyan hiányosságot értünk, amelyek a tehetség 

fejlődését nehezítik, vagy éppen akadályozzák. Ennek több oka lehet: a kiemelkedő 
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teljesítmény mellett egy tantárgyból súlyos hiányosságok mutatkoznak, problémák a 

tanulási módszerek vagy a motiváció terén, kedvezőtlen környezeti háttér, stb. A 

tehetséges gyermek gyenge oldalát feltárni és fejleszteni áldozatosabb munka, mint az 

erős oldal fejlesztése. Ennek a célnak a megvalósítása többnyire terápiai orientáltságú és 

pszichológiai bázisú. Ilyen kis iskolában, mint a mienk, lehetőség van ennek a célnak a 

megvalósítására. Az igaz, hogy a gyenge oldalt gyakran elfedi az erős oldal, de kis 

létszámú közösségek esetében a tanulók megismerése is egyszerűbb feladat. Ha a 

tehetséggondozó pedagógus és tanítványa között bizalmi kapcsolat jön létre, jobban 

megismerheti a gyerek személyiségét, felfedi gyenge oldalát, tud segíteni annak 

leküzdésében. Intézményünkben ez a cél kimondottan bizalmi alapon, egyedi 

segítségnyújtás formájában valósul meg. 

 

Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia 

 Ez a cél gyakran funkcionál az intézményi életünkben, anélkül, hogy tudnánk 

róla, hogy ezzel is a tehetséggondozást segítjük elő. A megelőzés a tehetséges gyerekre 

irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy el ne veszítse kedvét az alulkövetelés miatt. A 

differenciálás nyújthat segítséget e cél megvalósításában.  

 A légkörjavítás az egész osztályra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy az 

átlagot meghaladó tanuló a maga gyors és többnyire helyes válaszaival ne bátortalanítsa el 

a többi tanulót, és ne kedvetlenítse el a tanárt. Segítségként jöhet ilyenkor szóba a 

differenciált és plusz feladatok feladása, külön megbízatások adása terápiás jelleggel. Az a 

tapasztalat, hogy a tehetséges, jó képességű tanulók szívesebben vállalnak plusz 

feladatokat, és az esetek nagy részében tökéletesen teljesítik is azokat. Ilyen feladatok 

lehetnek: az ügyeletesi teendők, felelősi beosztás, osztálytitkári, diák-önkormányzati 

megbízás, stb.   

 

Regenerálódási program 

 A cél olyan területek támogatása, amelyek változatos lehetőségeket nyújtanak 

a gyermek tehetségének fejlesztésével kapcsolatban. A tehetséges gyermek érezze, hogy 

nem csak a tehetségterületén elért munkája miatt szeretjük! Ne csak eddzük a tanulót, 

hanem biztosítsuk számára a kikapcsolódást. 

 Nagyon fontos, hogy ezek a programok az intézmény által szervezettek 

legyenek. A kiemelkedő képességű tanulóink többsége szívesen vesz részt ezeken a 

rendezvényeken, vannak azonban olyan tanulók, akiket valamilyen módon motiválni kell. 
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Intézményünkben már hagyományosak az ilyen típusú programok: fodrászverseny, 

fogászati vetélkedő, testápolási vetélkedő, fordított nap, gyermeknap, farsang, stb. Fontos, 

hogy a pedagógusaink tisztában legyenek azzal, hogy ezek a rendezvények milyen módon 

segítik elő a tehetségfejlesztő munkát, tehát szervezésük ebből a szempontból is a 

tudatosságot kövesse. 

 A tehetséggondozás négy célját természetesen nem lehet élesen elválasztani 

egymástól. Egyiket nehéz a másik nélkül sikeresen megvalósítani, ezért az lenne az 

ideális, ha a pedagógus mindig egyénre szabottan találná meg a megfelelő arányokat. 

 

VII.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséget két módon értelmezzük: 

 a tanuló átlagos vagy gyengébb képességekkel rendelkezik, de ezek között léteznek 

olyanok, amelyek jóval meghaladják egyéb képességeiket, 

 a tanuló az átlagot lényegesen meghaladó képességekkel rendelkezik, ezen belül 

néhány területen kimagasló teljesítményre képes. 

 

Mindkét területhez tartozók képességfejlesztését kiemelkedő pedagógiai 

feladatunknak tekintjük, de különböző módon közelítünk a megoldáshoz. 

Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg. 

 

Fejlesztési eljárásaink: 

 

a képesség kibontakoztatás területén: 

- a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele, 

- egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése, 

- a fejlesztési iránynak megfelelő tanórán- és iskolán kívüli lehetőségek felderítése és a 

gyermek által történő igénybevételének biztosítása, tevékenységének figyelemmel 

kísérése, 

- a képesség kibontakoztatását elősegítő alapképességek kiemelt fejlesztése, 

- a pályaorientációnál az elért eredménye felhasználása. 

- a növendékek, tanulók folyamatos versenyeztetése 

- részvétel amatőr művészeti együttesek (zenekarok) tevékenységében 
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a tehetségfejlesztés területén: 

- a tanuló közreműködésével a fejlesztést irányító tanár kiválasztása, aki adottságai 

révén a leginkább segítheti a tanulót, 

- differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok 

biztosítása, azok ellenőrzése, 

- 1-3 fős csoportban fejlesztési idő biztosítása, 

- a tanuló versenyeztetése, 

- ha a tanuló kiemelkedő képessége, intézményünk kereten belől már nem fejleszthető, 

segítséget kell adni a szülőnek a továbblépés megszervezéséhez, lebonyolításához. 

- segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének 

megválasztásakor a fejlesztés a továbbiakban is megoldható legyen. 

 

Iskolánk kapcsolódott az Országos Tehetségponti Hálózathoz, melynek eredményeképpen 

Tehetségpont működik. Pályázatok segítségével kapcsolódnak be a munkába. 

VII.3. Képesség-kibontakoztató- és integrációs program 

 

Az integrációs programnak az intézmény pedagógiai rendszerének egészét át kell 

hatnia, szerves egységet kell alkotnia a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekkel. Ilyen 

lehetőséget képviselnek a művelődést, tanulást szolgáló kiegészítő programok, rendezvények. 

Az intézményi multikulturális oktatás célja: hogy cigányok és nem cigányok 

együtt ismerkedjenek meg a cigánykultúra műveltségi anyagával, a hazai és Európa más 

országaiban élő cigánynépcsoportok kultúrájával. A cigány és nem cigány tanulók egyaránt 

legyenek büszkék hagyományos értékeikre, etnikai kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat 

társaikban is tiszteljék. A multikulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok 

megőrzését, és az ezekre a hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését.  

 

A differenciálás célja, hogy az egyes tanulók egyéni szükségleteihez igazítsuk, - a 

tanterv biztosította lehetőségeken belül - az elsajátítandó tananyag tartalmát és szerkezetét, 

valamint oktatási módszereinket.  

 

A tanítási alkalmak (tanítási óra, szakkör, önképzőkör, korrepetálás stb.) során az 

egyes tanulók számára differenciált tanulásszervezéssel, azaz a különböző elsajátítási utaknak 

és módoknak helyt adó szervezési módokkal biztosítjuk a képességeiknek megfelelő haladást 
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a tananyagban. Egy osztályban, egy tanórán egy időpontban különböző tanulók dolgozhatnak 

párhuzamosan csoportmunka és egyéni munka, vagy egyéni munka és páros munka 

keretében. 

 

 

A cél elérését segítő sajátosságaink: 

 A pedagógus szerepe  

 A tanulásbarát környezet kialakítása 

 A tanítás – tanulás sajátos megszervezése 

 A tanórán kívüli foglalkozások hatékony felhasználása 

 A testi – lelki egészség fejlesztése, erősítése 

 A projektoktatás meghonosítása 

 A differenciálás 

 A sajátos rendszerű értékelés 

 A szülőkkel való nyílt viszony 

 A helyi társadalom tagjainak széleskörű együttmunkálkodása 

 

Szervezetfejlesztési tervünk:  

A stratégiai célok elérése érdekében 

- Integráció munkacsoportokat alakítottunk ki 

- Menedzsment szervezi a tartalmi munkát, koncepciót alkot, irányít és felügyel 

- Tantestületi belső képzések alkalmával megismertük a szakmai és törvényi 

szabályozásokat  

 - Meghatároztuk az integráció munkacsoport feladatait, munkamódszereit, 

együttműködési formáit 

- Ütemtervet készítettünk a kétéves bevezetéshez, majd elkészítettük az IPR önértékelést  

 

Az integrációs modell kialakításának céljai: 

 Az osztályon belüli rangsorbeli problémák felismerése és kezelése. 
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 A csoportfoglalkozások alatt az integrált, heterogén összetételű osztályokban a 

speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül a tanulók közötti 

együttműködési normák kiépítése. 

 Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt 

megbúvó képességek kibontakoztatása. 

 Modellprogram kidolgozása. 

 

Programunk kidolgozása során a legfontosabb fejlesztendő kulcskompetenciák a következők: 

 Szociális és életviteli kompetenciák 

 Általános megismerő kompetenciák (intellektuális képességfejlesztés) 

 Kommunikációs készség fejlesztése. 

 A cselekvéskompetenciák (általános problémamegoldó képesség, kritikai 

gondolkodás képessége, az adott helyzetre jellemző általános és specifikus 

ismeretek birtoklása, reális és pozitív önbizalom). 

Az általános célok: 

 A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeinek növelésével elérjük, hogy a 

majdani munkavállalók a munkaerőpiacon nagyobb munkavállalási eséllyel jelenjenek 

meg. Állampolgári készségeik kiterjedjenek a fenntarthatósággal kapcsolatos felelős 

magatartásra. Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek 

megalapozzák élethosszig tartó tanulásukat, képesek legyenek környezetük értékeinek 

megőrzésére, és gyarapítására, ezáltal eredményesen beilleszkedni a társadalomba. 

 A tartós együttnevelés pedagógiája a mindennapok gyakorlatává váljon. 

 Nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó intézményi környezet megteremtése. 

 A szociális, gazdasági hátrányokból eredő esélykülönbségek csökkentése. 

 A pedagógiai kultúra fejlesztése a társadalmi és kulturális különbözőségek iránti 

érzékenység fejlesztése. 

A közvetlen célok: 

 Olyan tanulási kompetenciák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a hátrányos 

helyzetű, különösen a roma tanulók számára, képességeiknek maximális kibontását 

személyre szabott, differenciált oktatási nevelési módszerek alkalmazásával. 
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 Aktív cselekvésen alapuló tanítási- tanulási technikák elsajátítása pedagógusokkal, 

diákokkal. Multikulturális elemek megjelenítése a tananyagban 

 Az oktatási rendszerből a végzettség megszerzése előtt kieső tanulók számának 

csökkentése 

 Az országos kompetenciaméréseken jobb eredmények elérése 

 A partnerintézmények is fogalmazzák meg elveiket a programmal kapcsolatban 

 Hatékony szakmai partnerkapcsolat kialakítása a konzorciumi partnerekkel, annak 

érdekében, hogy a jó pedagógiai gyakorlat bevezetésre kerüljön és elterjedjen a régió 

köznevelési gyakorlatában. 

 Intézményi környezet kialakítása, mely partnerkapcsolataira építve segíti az 

integrációs oktatási gyakorlat megvalósítását. 

 Szabadidős foglalkozások szervezése a tanulók számára, melyeken kreatív kézműves 

képességeiket fejleszthetik, valamint lehetőségük van kialakítani egy, a környezeti 

fenntarthatóságot biztosító felelősen dönteni tudó állampolgári magatartást. 

 Projekt módszer: azok a tanulási és szervezési feladatok, amelyek során a tanulók 

közösen, együttműködve, belső indíttatásból, a közösség érdekeit szolgáló termék 

létrehozása érdekében dolgoznak. 

 

Alapelvei: 

 A tanulók fejlődésének figyelembe vétele 

 Aktív részvétel 

 Túllép az intézményi tanórákon 

 Áttöri a tantárgyi választóvonalakat, osztálykereteket 

 Újfajta értékelési módszert kíván 

 

Eredményei: 

 Jól hasznosítható tudásanyag 

 Problémamegoldás fejlődése: a megismerés forrása a tapasztalás, módszere az aktív 

megismerés, összefüggések felismerése. 

 A tanulóknak a munkavégzés során fejlődik a felelősségvállalása, kommunikációja, - 

lényeglátása, önálló feladatvégzése. 

 Pozitív irányba változtatja a tanuló tanuláshoz való viszonyát, sikerélményt biztosít. 

 Alkalmazása során a kooperativitás, a csoportmunka kerül előtérbe. 
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Egyéb foglalkozások: 

 páros, csoportos tanulási technikák alkalmazása 

 a sajátos nevelési igényű tanulók számára egyéni tanulási technikák kialakítása 

 sorrend, időbeosztás, önellenőrzési, javítási módok megtanítása 

 szabadidős tevékenységek 

 szünetek, délutáni szabadidő hasznos eltöltése 

 személyiség- és készségfejlesztő beszélgetések, játékok, tevékenységek szervezése 

pedagógusok közreműködésével 

 személyes kapcsolat kialakítása minden gyerekkel 

 otthonosság érzésének erősítése 

 közösségért végzett munka, megbízatás (felelősi rendszer) 

 együvé tartozás érzésének erősítése, közösen végzett munka öröme 

 gyerekek közötti társas kapcsolatok fejlődése 

 kölcsönös udvariasság, felnőttekkel, egymással 

 egymás köszöntése név- és születésnapon 

 szabályok alkotása, önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése 

 együttes tervezgetés, tevékenység (meglepetés, későbbi esemény, stb.) 

 egyéni törődést igénylő tanulók kiszűrése, fejlesztésük irányának meghatározása. 

 

Mindezt pozitív gyermek – nevelő kapcsolat, jó csoportlégkör kialakításával érhetjük el. 

 

Iskolán kívüli keretek: 

Amennyiben szükséges, a tanulási kudarcnak kitett tanuló speciális szakemberekhez 

történő irányítása (Nevelési Tanácsadó). 

Folyamatos kapcsolattartás a gyermekorvossal, szülővel. 

Egyéb keretek: 

 kollégák hozzáállása, pedagógus - továbbképzés, 

 szakemberek felkérése, 

 kapcsolat a pedagógiai szakszolgálattal, 

 tanulótársak, családok, a többi szülő pozitív és támogató hozzáállása, 

 tankönyvek, segédanyagok körültekintő megválasztása, 

 szükséges eszközökkel, felszerelésekkel, játékokkal felszerelt fejlesztő terem. 
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A fejlesztés hatékonysága, értékelése: 

 tesztek újrafelvétele, 

 kontrollvizsgálatok a szakértői és rehabilitációs bizottságoknál, 

 dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése (felmérések, 

napló, füzetek stb.), 

 folyamatos megfigyelés, 

 beszélgetés a gyerekkel, szülővel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel, 

 a további feladatok megjelölése. 

 

Sikerkritérium: 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programunk akkor sikeres, 

ha: 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulóink is rendszeresen járnak iskolába, 

 szüleik elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását 

sikeresebbé tehetik, 

 a tanulók rendszeresen részt vesznek felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon, 

 a tanulók a legkisebb eredménynek is örülnek s igényük a további fejlődés, 

 az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják. 

 

Kooperatív tanulás 

 

Az iskolákra új szerep hárul, ugyanis azon kívül, hogy növendékeit alapvető 

ismeretekkel és készségekkel látja el, a magas szintű gondolkodást, fejlett kommunikációs 

készséget és társas viselkedést is ki kell alakítania diákjaiban. 

Intézményünknek tehát elsődleges célja kell, legyen, hogy fejlessze azokat a 

gondolkodási módokat, kommunikációs és társas készségeket, amelyek mai összetett, 

kölcsönös függések rendszerétől átszőtt világunkban a boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. 

 

Az egyén a kooperatív tanulás módszerével megtanulja az iskolában, hogyan figyeljen 

oda másokra, hogyan törődjön azzal, hogy társa tudja-e a feladatát; megtanulja, hogy egy 

szöveget, feladatot, elméletet hányféleképpen lehet értelmezni, hányféle módja van a 
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megjegyzésnek; megtanulja, hogy különbözőek vagyunk. Megtanul várni, amíg a másik 

elkészül, egyszóval olyan nélkülözhetetlen szociális készségekre tesz szert, amelyek később 

egészen biztosan hasznára válnak. 

A módszer egyik előnye, hogy nem kell hozzá külön eszközkészlet. Elég egy lelkes 

pedagógus, aki szeretné, ha a gyerekek mindegyike hasznosabban, jobbkedvűen, 

együttműködve töltené ideje egy részét a foglalkozásokon. Elég egy tanító vagy tanár, aki úgy 

érzi, a frontális, versenyeztető módszer sokszor akadályozza őt abban, hogy a tanulókat 

megismerje, hogy humánus képességeiket fejlessze, segítő egymásrautaltságukat kialakítsa, 

toleranciájukat növelje.  

 

A kooperatív feladatvégzés lehetővé teszi, hogy a gyermekek megfelelő ismereteiket 

mozgósítva, közös megoldási stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek fejlesztik az 

együttműködési készséget, alakítják a vélemények különbözőségének tiszteletét. Arra 

törekszünk, hogy minden gyermek részt tudjon venni a kooperatív tanulásban, amennyiben 

ezt az elsajátítandó tananyag tartalma, nagysága lehetővé teszi. Ha ez nem lehetséges, a 

pedagógusnak lehetősége nyílik arra, hogy egyéni, intenzív fejlesztő munkát végezzen 

azokkal a tanulókkal, akiknek erre szükségük, igényük van. A páros munka során az egymást 

segíteni tudó gyermekek közös munkája történik. Megtapasztalhatják, hogy számíthatnak 

egymásra, társaiktól bármikor segítséget kérhetnek. Ezekben a helyzetekben a pedagógus 

kölcsönös egymásrautaltságot teremt. A gyermekek ismeretében úgy szervezi a feladatokat, a 

megoldandó tevékenységet, hogy egymás nélkül nem tudnak boldogulni. A kapott feladat így 

megoldhatatlan, s a hagyományos személyes versengés funkcióját a kooperációs tevékenység 

váltja fel. Az egyén az kooperatív tanulás módszerével nem csak a másikra való figyelést 

tanulja meg, hanem azt is, miként törődjön azzal, hogy társa érti-e a feladatát, hogy egy 

jelenséget többféle módon lehet értelmezni, s hogy az ezekre való rácsodálkozásra hogyan 

lehet reagálni. E folyamatban megtanul várni, mert olyan nélkülözhetetlen szociális 

készségekre tesz szert, amelyekkel nem csupán az egymás közti különbségeket ismeri meg, 

hanem az azokra való reagálás módját is, megtanulja a kooperatív technikákat. 

 

A kooperatív tanulási módszer négy alapelvre épül: 

 Építő egymásrautaltság,  

 egyéni felelősség,  

 egyenlő részvétel,  

 párhuzamos interakciók.  
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Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül, akkor csoportmunkáról 

beszélhetünk. 

 

A kooperatív tanulás sarkalatos pontja a tanulásszervezés. Magyarul ez azt jelenti, 

hogy úgy kell előkészíteni, megszervezni az órákat, hogy mindenkinek legyen feladata, 

minden diák figyelme le legyen kötve.  

A kooperatív tanulás óriási ereje éppen abban rejlik, hogy a diákok természetes 

megnyilvánulásait nem visszafolytja, hanem tanulmányi és társas fejlődésük szolgálatába 

állítja.  

 

Az ideális kooperatív tanulócsoport tartósan ugyanabból a négy főből áll, erős pozitív 

összetartozás-tudattal rendelkezik, a csoporttagok ismerik, elfogadják és támogatják egymást. 

Összeállításának leggyakoribb szempontja a heterogenitás. Kedvező feltételeket kell 

teremtenünk ahhoz, hogy egyikük tanítsa a másikat. Az etnikai keveredés pedig meglepően 

javítja az etnikumok közötti kapcsolatokat  

Alakíthatunk: 

 véletlenszerű csoportot,  

 vegyes csoportot,  

 azonos érdeklődésű csoportot.  

 

Értékelés a kooperatív oktatásnál: 

Az osztályozás nem a legcélravezetőbb a kooperatív módszer alkalmazásánál. 

Leghasznosabb a szöveges értékelés a diákok önmaga fejlődéséhez mért pontozásos 

rendszerrel. Alapja nem az elmarasztalás, hanem a dicséret, a hibák kijavításához való 

segítségnyújtás. Ha osztályozunk a csoportban a jobb tanuló arra a következtetésre fog jutni, 

hogy hiába segített a gyengébbnek az csak kettes maradt, nem javult a csoport teljesítménye. 

De ha önmagához mérten fejlődött egy picit a gyengébb társa, és ezért pontokat szerzett, nőtt 

a csoport teljesítménye is. A csoportok teljesítményét sem egymáshoz mérjük, hanem 

önmagukhoz.  

  

VII.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Magatartászavarról akkor beszélünk, ha a viselkedés az életkornak megfelelő szociális 

elvárásokat durván áthágja. 
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Az ilyen gyermekek és fiatalok értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, 

de a felnőttekhez és/vagy a kortársakhoz való viszonyában zavar van. 

Ezek a fiatalok általában beilleszkedési problémákkal küzdenek, gyakran az élet 

minden területén. Önértékelésük alacsony, kommunikációs, konfliktuskezelő- és 

problémamegoldó készségük rossz. 

 

Az intézmény- és osztályváltás, valamint az iskolába lépés miatt jelentkező 

beilleszkedési (esetleg magatartásbeli) gondok okai igen szerteágazóak lehetnek, hiszen akár a 

családtól való elszakadás is halmozhatja a gyermek pszichés megterhelését. Feladataink: 

 az intézmény- és osztályváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors 

felderítése, a gondviselőjével történő egyeztetés, 

 az intézményi („tagozat”, osztály) körülmények, követelmények tudatosítása a 

tanulóval (személyes kapcsolat létesítése), 

 a közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényező is), 

 a gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyors megsegítése. 

 

Cél: a beilleszkedési, magatartási zavar okainak feltárása, megszüntetése, vagy legalább 

hatásainak csökkentése a lehetőségekhez mérten. 

  

Helyzetelemzés 

 

Tanítványaink egyre érzékenyebbek, sérülékenyebbek, nehezen tudnak beilleszkedni 

az őket körülvevő világba. Az intézmény tanulóinak 15-20 %-a küzd magatartászavarra, 

beilleszkedési nehézséggel. 

 

Feladatok 

 a hiteles, őszinte kommunikáció és a következetes nevelés (egyéni bánásmód, egyéni 

fejlesztés), 

 a tanulók sikerélményhez juttatása, 

 a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, 

 a tanulók konfliktuskezelő- és problémamegoldó készségének fejlesztése, 

 az empátia és a toleranciakészség fejlesztése. 
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Módszerek és eljárások 

 

Intézményünkben több gyermek és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. 

A szaktanárok jelzése alapján az osztályfőnök ismerteti az ifjúságvédelmi felelőssel a tanuló 

magatartásváltozásának, magatartászavarának, beilleszkedési problémájának tényét. 

 

A tanuló családi hátterét legjobban ismerő osztályfőnök, a szaktanár és az 

ifjúságvédelmi felelős közösen megpróbálja megfogalmazni a problémákat, feltárni az okokat. 

 

A következő lépés a tanulóval való beszélgetés, amelybe célszerű bevonni azt a 

pedagógust, aki a tanuló "kedvenc” tanára. A gyermekkel való beszélgetés után minden 

esetben a szülőkkel való beszélgetés következik, amelyben az osztályfőnök ismerteti az 

iskolában észlelt problémákat, és a mentálhigiénikus szakember felajánlja segítségét a 

szülőknek. 

 

Ha a tanuló magatartászavara, beilleszkedési problémája az intézményi szakemberek 

segítségével nem szüntethető meg, és nem is enyhíthető, akkor az ifjúságvédelmi felelős a 

szülőt és a diákot a Nevelési Tanácsadóhoz irányítja. A Nevelési Tanácsadó intézmény 

feladata a beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekek és családjuk problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, fejlesztő 

foglalkozások megszervezése a szülő és a pedagógusok bevonásával. 

 

A beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő fiatalok között is sokan vannak 

olyanok, akik rendelkeznek valamilyen pozitív adottsággal, amelyet felismerve és erősítve 

sokat tehetünk, hogy csökkenjen a zavar. 

 

Az átmenet problémáinak megoldása 

 

Megelőzés szempontjából 

A beilleszkedési nehézségek gyakran járnak együtt magatartási zavarokkal. Ezért 

különös körültekintéssel járunk el azokkal a tanulókkal, akik valamilyen ok miatt szokatlan 
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körülményekhez kénytelenek, viszonylag gyorsan alkalmazkodni. Ezek általában első 

osztályba érkezéskor, az emelt szintű képzés változásakor, intézményváltoztatáskor a 

legjellemzőbbek, valamint az átmenetek esetén (óvoda – intézmény, 4. évfolyam – 5. 

évfolyam, általános intézmény – középintézmény). 

 

Iskolába lépéskor, az első osztályba érkezéskor: 

 

Az intézmény oktató-nevelő munkája csak a megelőző nevelési szint 

figyelembevételével, az óvodákkal való állandó és tartalmas kapcsolattartással lehet 

eredményes. Ennek érdekében az első osztályba lépés előkészítésének kialakult hagyományai 

vannak intézményünkben. 

Elemei: 

 az intézményvezetés a leendő első osztályban tanítókat időben kijelöli, és azt 

nyilvánosságra hozza, 

 a tanítók intézmény-előkészítő, ismerkedő foglalkozásokat tartanak, ahol a szülő, 

gyermek megismerkedhetnek az iskolával és a leendő tanítókkal, ami segítheti a szülői 

döntést, 

 nem zárkózunk el a szabad pedagógusválasztástól, de objektív korlátaink miatt adott 

esetben a szülővel kompromisszumra kell jutnunk, 

 törekszünk az érdemi konzultációra a leendő elsőosztályos óvodás óvónője és a 

majdani tanító között, 

 az óvodások néhányszor ellátogatnak az iskolába, ahol találkoznak az iskolásokkal, 

tanárokkal, megismerik az osztálytermeket, 

 az elsős nevelők gondoskodnak arról, hogy a bekerült kisgyermekek fokozatosan 

állhassanak át az intézményi időbeosztásra, 

 az óvodák nagycsoportosait rendszeresen vendégül látjuk az intézményi 

foglalkozásokon, 

 az óvodapedagógusokkal, logopédussal, nevelési tanácsadóval folytatott konzultációk 

során szerzett információkat felhasználjuk az osztályközösségek kialakításakor és az 

egyéni kapcsolatteremtésben. 
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Átmenet a 4. és az 5. évfolyam között:  

 

A tanulók életében, fejlődésében meghatározó vízválasztó az alsó tagozatról a felső 

tagozatba való átlépés. Törekszünk arra, hogy tanítói végzettséggel is rendelkező szakos 

tanáraink 1-4. évfolyamon való „betanításával” (ének-zene, testnevelés stb.), valamint a 

tanítók speciálkollégiumi végzettségét az 5-6.évfolyamon kihasználva zökkenőmentessé 

tegyük az átmenetet az alsó és a felső tagozat között. 

A felső tagozat életébe való zökkenőmentes beilleszkedés érdekében szükséges  

 a felső és az alsó tagozaton tanuló diákok, illetve tanáraik és tanítóik közös 

programokon való részvétele, az ismerősség és a baráti kapcsolatok kialakulásának 

érdekében 

 tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása tanítók és szaktanárok 

együttműködésével 

 a tanár-diák kapcsolat közvetlenebb formáinak vegyes korosztályi összetételű 

gyermekcsoportokkal való gyakorlása (pl. sportjátékok, túrák, táborok, stb.) 

 az első négy évfolyamon megszokott rendezvények és hagyományok átvétele, 

továbbörökítése (farsang, anyák napja, fordított nap stb.) 

Átmenet az általános intézmény és a középintézmény között 

 

Az intézmény – nyolc osztályos általános intézmény lévén – nem vállalhatja a 

szerkezetváltó (nyolc- és hatosztályos) középiskolákba való beiskolázás előkészítését. 

Pedagógiai programunk szerint a nyolcadik évfolyamra juttatjuk el a tanulókat olyan tudás- és 

neveltségi szintre, amely birtokában eredményesen megállhatják helyüket a képességeiknek 

megfelelő középiskolákban. 

Ennek érdekében: 

 nyolcadik évfolyamon a felvételi tantárgyakból felvételi előkészítőket szervezünk 

 a továbbtanulási felelős és az osztályfőnök a tanulók személyiségének és 

előmenetelének ismeretében irányítja a továbbtanulást, 

 lehetőség szerint figyelemmel kísérjük tanulóink középintézményi pályafutását, így 

első kézből szerzett információk alapján irányítjuk a későbbi évfolyamok tanulóit 

egyes középiskolákba. 
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„Tagozat”-, osztályváltáskor, más iskolából érkezéskor 

 

 elfogadó és befogadó tanulóközösség kialakításával segítjük az érkező 

beilleszkedését, 

 az osztályközösség kialakításakor a figyelmesség, segítőkészség, türelem, 

megértés értékeit helyezzük előtérbe, gyakoroltatjuk, 

 a családdal, a szülőkkel való szoros és rendszeres kapcsolattartást is nagyon 

lényegesnek tartjuk (a családlátogatás során a gyermekek családi körülményeiről 

szerzett tapasztalatok nagyon sok esetben eredményesek a problémák feltárásában 

és megoldásában, hisz a szociális körülményeken túl segít megismerni a gyermek 

és családtagok egymáshoz való viszonyát, nevelési szokásait, életrendjét). 

 

Már kialakult probléma esetén 

A szülők, a pedagógusok és egyéb szakemberek közötti rendszeres, őszinte 

kommunikáció alapvető a közös cél elérése érdekében. Fontos az egymás munkáját segítő és 

erősítő kapcsolat kialakítása. 

 

 A szélsőséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsődleges feladat a tanuló 

személyiségének és az ok-okozati összefüggések gyors feltárása, majd ezek függvényében az 

optimálisnak tűnő eljárás megtervezése: 

 a család megismerése, a tanuló helye a családban, környezettanulmány, 

 az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába, 

 a szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába, 

 a tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú 

feladatok adása, 

 a szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók, 

 szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás, 

 tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről (orvosi és rendőrségi 

szakemberek bevonásával), 

 a nevelőtestület konzultációja a devianciáról, a rehabilitációs tevékenységről (nevelési 

értekezlet, belső továbbképzések), 
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 A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben 

tartásával végezheti, főleg olyan kérdésekben, amelyek a tanuló alapvető személyiségjegyeit 

érintik. 

Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja erőnket 

igénybe kell venni külső szakemberek közreműködését (orvos, pszichológus, nevelési 

tanácsadó). 

Nem tekintjük célravezetőnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsőséges 

magatartású tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. 

Nem engedjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal küzdő gyermek 

lehetetlenné tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését, 

oktatását, az ilyen esetben a szülővel együttműködve megtesszük a törvényben előírt és 

megengedett lépéseket. 

 

VII.5. Multikulturális tartalmak 

 

A multikulturális oktatás a különböző kultúrák egyenrangúságának gondolatára épül, 

egyenlő lehetőséget kíván biztosítani minden tanuló, köztük a különböző faji, etnikai és 

társadalmi csoportból származó tanulók számára is. A multikulturális szemlélet szerint az 

oktatási rendszerben a különböző kisebbségeket azonos tisztelet és védelem illeti meg, mind 

egymástól, mind a többségtől. A kisebbség kultúrája létező, megismerhető és megérthető. 

 

A pedagógusok mindennapi munkájuk során nap mint nap szembesülnek a diákság 

kulturális sokszínűségével, hiszen tanulóink eltérő társadalmi háttérrel rendelkeznek, 

különböző képességekkel bírnak, különböző családi mikro miliőből, eltérő életmódot 

képviselő szülői környezetből érkeznek Intézményünkbe. Nem feledkezhetünk meg arról a 

tényről, hogy az etnikai háttér, a nemi hovatartozás, a képességbeli különbségek, a társadalmi 

rétegződésben elfoglalt hely, a nyelvhasználat jellemzői, az egyén életkori sajátosságai, mind-

mind jelentős mértékben befolyással vannak a pedagógiai munkánkra. A nevelőmunka akkor 

lehet sikeres és eredményes, ha a pedagógus minél többet tud a gyermek társadalmi-kulturális 

környezetéről, hátteréről, hiszen ennek segítségével lesz képes adekvát megoldásokat 

alkalmazni a pedagógiai folyamat során, így tudja leginkább ellátni a differenciált nevelés 

feladatát. Mindennapi életünk során a bennünket körülvevő társadalmi háttér hatásainak 

összetett rendszere tovább árnyalja, variálja személyiségünk fejlődését, életutunk alakulását. 
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Az európai uniós integráció megköveteli az eltérő kultúrák megismerését, tiszteletben 

tartását, a másik ember iránti toleranciát. Ez különösen kiemelten a nők, a romák és a 

fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének biztosításánál mutatkozik meg. A 

globalizálódó világ magával hozza az eddig egymástól távol élő kultúrák közeledését. 

Nemzetközi igény mutatkozik a különböző rasszok és kultúrák, a vallási és etnikai, nemzeti 

kisebbségek közötti békéhez, megértéshez, és nem utolsó sorban egymás kölcsönös 

elfogadásához történő hozzájárulásra. A multikulturális nevelés alapját az emberi és 

állampolgári jogok jelentik, melynek keretében a fejlett országok deklarálják az 

esélyegyenlőséget, az egyenlő oktatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát 

minden egyes állampolgárnak, így a bevándorló és a kisebbségekhez tartozó gyerekek 

számára éppúgy, mint a középosztálybeli, többségi társadalomból származó tanulóknak. 

 

Intézményünkben a cigány etnikum van nagy számban jelen ezért nálunk a többségi 

magyar és a kisebbségi cigánykultúra együttes megismertetését jelenti. 

 

Az intézményi multikulturális oktatásunk célja: hogy cigányok és nem cigányok együtt 

ismerkedjenek meg a cigánykultúra műveltségi anyagával, a hazai és Európa más országaiban 

élő cigánynépcsoportok kultúrájával. A cigány és nem cigány tanulók egyaránt legyenek 

büszkék hagyományos értékeikre, etnikai kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat társaikban 

is tiszteljék. 

 

A multikulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok megőrzését, és az ezekre a 

hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését. 

 

Tevékenységek 

Az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekeknél a megismerési folyamatok 

vonatkozásában jellemző alacsony szint legfőbb oka a nyelvi hátrány, ezért számukra  

kiemelten fontos  feladatokat fogalmaztunk meg. 

Ezek a következők:  

 -a magyar kultúra, a magyar értékek átadása, különös tekintettel a magyar nyelv 

helyes használatának szorgalmazása 

 a magyar nyelvhasználat fejlesztése terén alkalmassá kell tenni őket a tankönyvből 

való tanulásra 
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 a kommunikáció és a másokkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 szerepmodelljük („a nagy tetteket végrehajtó” eszményképek, ahol a testi erő az 

uralkodó jellemvonás) megreformálása 

 jó zenei adottságaik kiaknázása .    

 

A célok megvalósításával az oktatási miniszter által kiadott –41/2002. (VŐ.5.) OM. 

Rendelet „VŐŐ. Kerettantervek a cigány kisebbségi oktatáshoz”- határozza meg 

tevékenységünket. A rendeletben közzétett témakörökhöz tartozó tartalmakat integráltuk 

évfolyamonként, a pedagógiai programban megjelölt tantárgyakban a jelzett óraszámban 

valósul meg. 

A tartalmak megtalálhatók a jelzett tantárgyak tanmenetében, illetve az etnikai programban. 

Az alsó tagozaton nem az ismeretközlés a fő cél. A cigány népismeret tartalmának átadása 

elsősorban cselekedtetésen keresztül történik (dramatizálás, szituációs játékok, megfigyelés, 

ritmusgyakorlatok, különféle manuális tevékenységek). 

A felső tagozaton a cigány népismeret célja megismertetni a tanulókat a cigányság kulturális, 

néprajzi, zenei, életmódbeli örökségének jellemző sajátosságaival, értékeivel. Segíteni 

megértetni a cigányságra jellemző érték-és normarendszert, a cigánykultúra európai 

kultúrában való elhelyezkedését, erősíteni identitástudatukat.  

Azt 5-8. évfolyam feladata a már korábban megszerzett ismeretek elmélyítése és bővítése, 

valamint a 8. évfolyamon a cigánykisebbség jogainak, kulturális és oktatási 

intézményrendszerének megismertetése. 

A tantervben foglalt tartalmakat alsó tagozaton az osztályban tanító nevelő, felső 

tagozaton az illető osztályban, a megnevezett tantárgyakat tanító szaktanár ismerteti meg a 

tanulókkal, a tanmenet szerinti beosztásban, az itt is jelzett óraszámban. A tanulócsoportokba 

járó minden tanuló együtt ismerkedik a cigány és magyar kultúra műveltségi anyagával. 

A tanulók egymás kultúrájának megismerésével, és az ennek érdekében folytatott 

közös tevékenységekkel a tolerancia, a másság tiszteletére és értékeinek felfedezésére lesznek 

képesek. A cigánytanulók pedig hátrányaik kompenzálására, a köznevelési rendszeren belüli 

előrejutásra, illetve rugalmasabb társadalmi beilleszkedésre válnak alkalmassá. 

Az intézményi ünnepségeken, bemutatókon a cigány tanulók előadásában 

megjelenítjük a cigány kultúra különféle alkotásait, a tanulók képzőművészeti jellegű munkáit 

kiállítjuk, az ilyen jellegű versenyeken szerepeltetjük tanulóinkat. 

 

Fontos feladataink: 
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a/ A kisebbségi önismeret fejlesztése 

A cigány tanulók én tudatának meghatározása a társadalomba való beilleszkedést 

szolgálja. Törekedni kell az itt tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek erkölcsi, 

esztétikai érzékének fejlesztésére, képessé téve őket a társadalmi beilleszkedésre. A cigány 

származású tanulók tanórákon ismerhetik meg népük történetét, szokásait, melyek 

megszervezését a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve végezzük. Itt hívjuk 

fel a gyerekek figyelmét a cigány képzőművészetre, verses és mesés könyvek létére.  

Tudatossá tesszük az etnikai programon az ő másságukat és így próbáljuk igen lassú 

lépésekkel segíteni a beilleszkedésüket az intézményi életbe.  

A szülői házzal is megpróbálunk szoros kapcsolatot tartani, hogy a szülői házra is 

hatni tudjunk a lehetőségek határain belül. A cigány származású tanulók esetében a családi 

háttér okozta hátrányok leküzdéséhez nagy segítséget kell adni. Az oktatás mellett az 

intézmény hivatott a nevelés egyes fázisainak ellátására is. Az etnikai tudat, a beilleszkedés és 

a  viselkedéskultúra kialakítása nem választható szét. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék társaikat, ezen keresztül 

önmagukat, azt a közösséget, amiben élnek és ezt a célt szolgálja a sikerek, kudarcok, 

tanulságok közös elemzése.  

 

b) Szocializációs, kommunikációs fejlesztés 

A cigányok közül szinte mindenki elismeri a tanulás, a becsületes munka fontosságát, 

a társadalmi együttélés szabályainak fontosságát stb. Ugyanakkor egyáltalán nem tekintik 

megbocsájthatatlan bűnnek a köznevelési szabályok megsértését.  

A gyerekek viselkedési kultúrájának kialakítása nevelő-oktató munkánk egyik 

alapterülete, jelentős része a pedagógiai folyamatnak.  

A cigányok gyermekeiket szeszélyesen nevelik, szeretettel, csak más normák szerint. 

Nevelési módszerükre az abszolút következetlenség, a követelmények szeszélyes váltogatása 

jellemző. Így a gyerek figyelmetlen, bizonytalan és ez a bizonytalanság az iskolában még 

tovább növekszik.  

Törekedni kell az itt tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek erkölcsi, 

esztétikai érzékének fejlesztésére képessé téve őket a társadalmi beilleszkedésre.  Ez 

leginkább a művészeti órákon történhet.  

Még többet kell foglalkozni az alapvető erkölcsi normák, az együttélés szabályainak, 

az intézmény rendjének megismertetésével, elfogadtatásával (osztályfőnöki órák).  
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c/ Készségfejlesztés 

Továbbra is komoly szerepet kell kapni a tanítás, tanulás folyamatában a készségek és 

képességek folyamatos tervezünk, hiszen rendkívül eltérő képességekkel érkeznek a tanulók. 

A képességfejlesztési órák jobb kihasználásával az alapkészségeket kell növelni.  

Az irányított tanítási órákon az intézményi kudarcok leküzdésére a tanulókat meg kell tanítani 

tanulni.  

Igen magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. 

Kiemelt feladat a hiányzások számának csökkentése. A tanulásban fel kell kelteni az 

ismeretszerzési vágyat, felhasználni az iskolán kívül szerzett ismereteket, tapasztalatokat, 

információkat.  

 

d./ Differenciálás 

A tanulók neveltségi szintjének javítása, a velük való egyéni foglalkozás, törődés 

továbbra is kiemelt feladata Intézményünknek. A cigány tanulókat fel kell zárkóztatni az 

átlaghoz. Figyelembe kell venni, hogy milyen környezetből jött, milyen oktatási, nevelési 

módszerrel lehet a felzárkóztatást megoldani. A lemaradó tanulók felzárkóztatásának alapvető 

célja a felkészültségbeli hiányok pótlása, a megismerő, munkavégző képesség kialakítása és 

fejlesztése.  

A családok magatartási programja és az intézmény magatartási programja között 

lényeges különbség van.  

A családi normák szerint egy fiú eszes, ravasz és ügyes, a lány pedig szép, házias és 

rendes legyen. Egyáltalán nem illik bele a képbe a szorgalmas, szófogadó és nyugodt 

magatartási forma. A jövővel kapcsolatban nincsenek a gyerekeknek konkrét elképzeléseik, 

úgy akarnak élni, mint a szüleik.  

A tanulás iránti vágy felkeltése, hosszú távú motivációk alakítása néhány családban a 

szülők részéről nem igény. Csökkenteni kell az intézményi szorongást. A sikerélmények 

biztosításával a növelhetjük.  

Nevelőmunkákban olyan ember nevelésére kell törekedni, aki gondolkodó, független 

személyiség és dönteni képes.  

Célunk, hogy az etnikai sajátosságok megőrzése mellett, az intézményi program 

lehetővé tegye a társadalmi felemelkedést.  

A nevelők segítenek a gyerekeknek a  

 tanulás megtanulásában,  
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 az egyes közismereti tárgyaknál felmerült részproblémák megoldásában,  

a soron következő feladatokra való felkészülésben.  

Az intézmény semmiképp nem attól lesz multikulturális, hogy különböző etnikumú 

diákok látogatják. Az iskolát gyakorlata valamint perspektívái, oktatáspolitikája, programja, 

az intézményhasználó személyek tanulók, szülők és tanárok, együtt tehetik a különböző 

kultúrák iránt érzékennyé. Ha az intézmény figyel az intézményhasználók heterogenitására, 

érzékeny a tanulói populáció különböző csoportjainak szükségleteire, elfogadó kulturális és 

szociális légkört hoz létre az intézménylátogatók minden csoportjával szemben, valamint az 

intézményi élet egészének területét átfogó, egységes kultúra- érzékeny szemlélettel 

rendelkezik, akkor válhat multikulturális jelzőre méltóvá. A megfelelő oktatáspolitika kell, 

hogy garantálja az intézmény sikeres működését, amely elengedhetetlen jó programok, és 

azokat működtető, az intézményi sokszínűségre reflektáló személyek, tanárok, intézményi 

kisegítő személyzet nélkül.  

 

A cigánytanulók beilleszkedési problémái 

 

A cigány tanulók számára az általános intézmény a legfontosabb 

személyiségfejlesztési terep. Ők szinte csak itt, az intézményes keretek között kaphatnak 

segítséget értelmük, alkotóképességük kiművelésére, az egészséges és kulturált életmód 

megtanulására 

 

A hagyományos életmódú romák környezetének tárgyi kultúrája szegényes. 

Szerencsés megoldás, ha az intézmény minden helyisége komfortos, otthonos, kényelmes 

hely a gyermekek számára. Ha lehet, legyen minden osztálynak saját tanterme a felső 

tagozatban is. Ott tanulhatják a terem rendjének fenntartását, ápolását, gondozását, a könyvek 

elhelyezését, példát kaphatnak arra, példát kaphatnak arra, hogyan teremtsenek a saját 

otthonukban is hasonló légkört. A helyi körülmények és a programok megtervezésekor 

érdemes figyelembe venni azt, hogy az „inger gazdag közegfejlesztő”az ingerszegény 

közegretardáló hatású. A semmittevés, a téblábolás, a lődörgés a leghatékonyabb 

személyiségromboló közeg. 

 

Az iskolában a cigány gyermekeknek sok új képességet, különösen tanulási képességet 

kell elsajátítaniuk. Mindent behozni rövid idő alatt nem lehet, ezért kiemelten az 
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alapképességekre kell a fejlesztést megcélozni. Ebben a folyamatban meghatározó az 1-4 

évfolyamok szerepe. Különösen fontos a szokások, kötődések, készségek, kialakítása. 

Behozhatatlan, pótolhatatlan a lemaradás, ha a tanulók nem készülnek fel ekkor a hosszabb 

távú önálló, egyéni tanulásra megfelelő anyanyelvi, szövegértelmezési, gondolkodási és 

szociális képességekkel együttműködési gyakorlattal. 

 

A cigány tanulók nehezen alkalmazkodnak és indulatosak. Számukra különösen nagy 

gond alkalmazkodni a sokféle emberi attitűdhöz, módszerhez, szabályhoz, és óránként még új 

tanterem légköréhez is igazodni. Ezt érdemes figyelembe venni a szaktantermi rendszer 

bevezetésénél, fenntartásánál. Indulataik, tanórai feszültségeik gyakran törnek ki a 

szünetekben az egymás közötti játékok, viták hatására, a ki-bevonulás, sorakozás zaklatott 

szabályozásai következtében. Így a szünetekből is gyakran izgatottan, feszülten érkeznek az 

órákra. Időre van szükségük, hogy a nyugodt tanulásba visszazökkenjenek. A tanórai 

indulatokat pedig csakis a gyors témaváltás, humor és könnyedség nyugtathatja meg. 

 

Otthonukban nincs megfelelő körülmény a tanuláshoz. Számukra az intézmény a 

tanóra a tanulás leghatékonyabb terepe. A tanóráknak a kihasználásával, egyénre szabott 

fejlesztő programokkal eredményes tanulási szokások kialakításával, differenciált és 

együttműködésre alapozott csoportos foglalkoztatásokkal tanórai kerekben is maradandó 

hatást lehet elérni a tanulóknál. Érdemes figyelembe venni a cigány gyermekeknél azt is, hogy 

ha már hazamentek, nagyon nehéz őket visszacsalni fakultációra vagy szakkörre. 

Eredményesebb ezeket a foglalkozásokat közvetlenül a délelőtti programhoz kapcsolni. Ha jól 

érzik magukat az iskolában, alig lehet őket hazaküldeni. Ezt a lehetőséget kellene minél 

jobban kihasználni. 

 

Az intézményi életükben eredményességük megítélésében sok bennük a 

bizonytalanság. A következetes, rendszeres, szinte állandó egyéni megerősítéssel, 

teljesítményellenőrzéssel, méréssel, értékeléssel elháríthatjuk bennük a kétségeket. Az egyéni 

haladási ütemükhöz illesztett differenciált fejleszti felzárkóztatási és integrációs program 

beiktatásával megnyugtató, kellemes munkalégkört teremthetünk tanórákon a tanulóknak, de 

még a nevelőknek is. 
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A siker az eredményes munka minden ember számára nagy fejlesztő erő. Lehetőséget 

kell adni arra, a roma gyerekeknek is, hogy zenei, tánc-, rajz vagy sporttehetségükkel 

eredményt érjenek el, az eredményeikkel tekintélyt vívjanak ki társaik között. 

 

Célunk, a cigány társadalom felemelkedésének és beilleszkedésének elősegítése oly 

módon, hogy azonos tartalmú, azonos értékű és továbbfejleszthető tudást és 

esélyegyenlőséget kell biztosítani. 

Intézményünkben fontosnak tartjuk az első osztályosok beilleszkedését az új környezetbe, a 

tanulmányok sikeres elkezdését és a gördülékeny átmenetet az alsó és a felső tagozat között. 

Kiemelkedően fontos cél, hogy a tanulók teljesítsék a tanulmányi kötelezettségeket, járjanak 

rendszeresen iskolába, sikeresen fejezzék be az általános iskolát. Fontos, hogy helyes 

pályaorientációval segítsük továbbtanulásukat. 

 

A tanulmányi munka mellett nagyon fontos a kedvező intézményi légkör 

megteremtése, amely itt tartja az intézmény falai között a cigány tanulókat. Ezt sok 

szeretettel, türelemmel igyekeznek elérni kollégáink. A környezeti hátrányokból adódó 

nehézségek, ismeretek hiánya szükségessé teszi, hogy olyan életvezetési egészségügyi 

viselkedési ismeretekhez jussanak tanulóink, melyek segítik őket a mindennapokban. Fontos, 

hogy ezek a tanulók is jussanak olyan kulturális közösségi élményekhez, melyek új értékeket 

jelentenek számukra. Lényegesnek ítéljük, hogy a tanulókat olyan eredményekhez juttassuk, 

hogy megszabaduljanak a kudarcok okozta gátlásoktól, legalább részben behozzák 

hátrányaikat, és sikerélményeik legyenek.  

 

Az intézményi környezet kialakításakor ügyeltünk arra, hogy családias, otthoni 

légkörben neveljük őket, hiszen az itt tanulók rendkívül hátrányos helyzetűek. A szülők 

legnagyobb része munkanélküli, egyedülálló, anyasági-, ill. szociális segélyből él.  

Mindezek meghatározzák tennivalóikat, hiszen az intézmény nem minden esetben tud a 

családdal együttműködve, azzal összehangoltan, egymást kiegészítve nevelni a gyermekeket. 

Az iskolának fel kell vállalnia a családi nevelés nagy részét, hiszen legtöbbször csak az 

intézmény nevelő hatása érvényesül. 

 

Kiemelt feladataink: 

- Egyéni differenciált bánásmóddal igyekszünk zökkenőmentesen beszoktatni a 

cigánygyermekeket. 
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Nem külön intézményi csoportban foglalkozunk velük, hanem korosztályuknak megfelelő 

csoportokban. Így érvényesül a gyermekek egymást fejlesztő hatása, fejlődésük 

dinamikusabb lesz, mint a heterogén csoportbeli gyermekeké. Azt szeretnénk, hogy ne 

elszigetelten éljenek, és hogy a magyar gyermekek is ismerkedjenek a környezetükben élő 

nemzetiségek és etnikai kisebbségek hagyományaival. 

- Az egészséges életmódra nevelés alapvető feladatunk. 

Az egészséges környezet biztosításával megismerkednek az egészséges életmóddal, 

testápolással, egészség megelőzés szokásainak alakításával. A gyermek igényévé válik, 

hogy otthon is így legyen, tehát a gyermeken keresztül a családokat is neveljük. A 

fokozott törődés, az érzelmi támaszt nyújtó bizalom, a kiegyensúlyozott intézményi 

légkörben ezek a gyermekek is derűssé, nyitottá válnak. Legalább annyira fontosnak 

tartjuk szülők bizalmának a megnyerését is, mivel a segítség csak bizalmas légkörben 

lehet eredményes. Ez a folyamat hosszan tartó kitartást igényel, de hisszük, hogy 

meghozza gyümölcsét. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb szinten 

álló a hátrányos helyzetű gyermekek speciális törődést igényelnek. 

- Az intézményi nevelőmunkánkban meghatározó jelentőséggel bír a tanító személyisége. 

Nem vonakodunk a cigányoktól, a gyakori kudarcok, valamint a társadalmi beidegződés 

miatt. A velük való foglalkozás megszállottságot, sok-sok türelmet, kitartást igényel. 

Megértő, együtt érző és elfogadó pedagógusra van szükség. Minden apró előrelépés, 

eredmény nagy energia befektetést igényel, gyors eredményekre nem lehet számítani.  

A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve, nyitottá 

tesszük a környező valóság tárgyai, jelenségei, az őt körülvevő személyek iránt. 

A gyermekek tevékenységükön keresztül szereznek tapasztalatokat a környező természeti 

és társadalmi valóságról. 

- A gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenység a játék. 

A cigány gyermekek nagyon szeretnek játszani. Egy-egy fogalomkör köré csoportosítható 

szerepjáték és ezen belül sokféle mozgásos cselekvés a feladat. 

Pl. közlekedés, boltos, orvosi, főzőcske játék stb. 

Ezeknek előzménye mindig élményszerző séták megfigyelések. 

A szerepjátékkal környezetük, szervezőképességük, alkalmazkodó-képességük. 

Építő, konstruáló- játékkal fejlődik kreativitásuk, tapasztalja a rész és egész viszonyát, 

megtanul tervezni, szerkeszteni. 

Fejlődik a szem és a kéz koordinációja. Szabályjáték közben megtanulja indulatait 

fékezni, a siker- és a kudarctűrést. 
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- Munkánkhoz sok-sok anyagra, eszközre van szükség, hogy ellensúlyozni tudjuk az 

ingerszegény környezet negatív hatását, hogy minél többféle tevékenységet tudjanak a 

gyermekek végezni, hogy lehetőséget biztosítsunk a sokoldalú cselekedtetésre, 

tevékenykedtetésre, a szemléletes, képszerű gondolkodás kiművelése érdekében. 

- Fokozott figyelmet fordítunk a gyermeki beszéd fejlődésére és fejlesztésére. 

Szóbeli kifejezőkészségünk szegényes, stílustalan, trágár, alacsony szintű. 

Keveset beszélnek, mert félnek, nincs beszédbátorságuk, új környezetben nem tudja, 

hogyan beszéljen (szókincs hiány bizalomhiány). 

Fontos a pedagógus példamutató beszéde, mert a gyermek tudatosan is ezt utánozza. 

Játékkal oldjuk a beszédgátlást – cselekvési teret adunk neki. 

Képeskönyvek nézegetése, szerepjáték, bábozás – előbb paraván nélkül, majd paravánnal. 

Nyelvi játékok, logopédiai játékok beiktatásával fejlesztjük szókincsüket, valamint 

árnyaltabb kifejezőkészségüket. 

- Hatékony munkára nevelést: a kisebbeket apró megbízatásokkal – ezek számonkérésével 

oldjuk meg. Bevonjuk őket a közös munkába, a fokozatosság elve alapján. 

A nagyobbakkal egyre több házi munkát végeztetünk. A családi nevelés hiányosságait 

pótoljuk, ezzel felkészítjük őket önmaguk és leendő családjuk kiszolgálására 

A zene- rajz világában otthon vannak, ezeket használjuk ki a „Ki mit tud” játékkal, a zenei 

foglalkozásokon, szabadidőben rajzolással. Rendkívül jó ritmusérzékkel rendelkeznek, 

szívesen táncolnak. 

Mozgásigényük fejlesztésére az ének foglalkozások, szabályjátékok adnak 

változatosságok, a testnevelés foglalkozáson kívül. Itt nem lehet csak verbális utasítással 

fejleszteni, be is kell mutatni a gyakorlatokat, a mozgássort és magyarázni. 

Gondolkodásuk, kifejezőkészségük passzívabb. Arra törekszünk, hogy maga a gyermek 

fedezze fel a szükséges ismereteket. 

Az érdeklődés felkeltés akkor a leghatásosabb, h játékos formában a való életből indul ki. 

Élményszerző sétáknál, felhívjuk a figyelmet a látnivalókra, mindezt helyes verbális 

kifejezésekkel kisérve, hogy a fogalom és a szó jelentése rögződjön. 

Figyelemkoncentrációjukat és annak tartósságát is növelni kell. Különböző feladatokkal, 

dal, vers, cigányzene, költészet, rajz, mozgásos utánzás, manipulációs feladatokkal. 

Mindezt mikro-csoportosan, hiszen önállóan nehezen dolgoznak. 

Sokszor lebecsülik a képességeiket. Naponkénti sikerélményre van szükségük. Alacsony 

szintű kitartásuk. Lelkesednek új feladatokért, de a lelkesedésük hamar lelohad, így az 

elkezdett munka félbehagyott. 
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Ösztönzés, dicséret, buzdítás – egyszerűbb követelmények számukra – ezzel növeljük 

kitartásukat. 

Azzal a gyermekkel lehet eredményt elérni, aki érzi a figyelmet, hogy a pedagógus szereti 

és elfogadja. Abban a pillanatban, amikor megérzi a szeretetet, hogy elfogadják, már nincs 

beilleszkedési problémájuk, ez a tapasztalatunk az évek folyamán 

 

„ A gyermeket nem csak arra kell megtanítani, hogy elfusson a rossz elől, hanem arra is, 

hogy legyen erkölcsi ellenálló képessége, belső védettsége a rossz ellen.” 

 

 

VII.6. Differenciálás a tanítási órán 

 

„A gyermek ember. 

Szellemi, személyes életre, szabadságra és 

felelősségre, közösségre, nyelvre és 

kultúrára van rendelve. 

Nem szabad dologként bánni vele vagy 

„birtoknak” tekinteni. 

Személy voltából következik, hogy vannak jogai. 

Joga van a törvények nyújtotta védelemre, 

gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre 

gyermek voltának elismerésére és 

képességei kifejlesztésére.” 

/Nyíri Tamás/ 

 

A tanulók megelőző tudása a legritkább esetben egyforma. Az intézményi 

tanulócsoportok különböző mértékben heterogének, de a leghomogénebb tanulócsoport is 

különböző egyénekből áll. A differenciálás azt jelenti, hogy a tanítás során nem ugyanazt a 

feladatot osztjuk ki mindenkinek, hanem lehetőség szerint mindenkinek azt nyújtjuk, amire a 

fejlődéshez szüksége van. 

A differenciálás értelemszerűen nemcsak a tanulás tartalmára, hanem módszereire és 

eszközeire is vonatkozhat. Eszerint ugyanahhoz a végeredményhez- ugyanahhoz a tudáshoz- 

különböző utakon is el lehet jutni, és a különböző tanulók igényeinek különböző utak felelnek 
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meg. A megkérdezett pedagógusok a differenciálást azért alkalmazzák a tanítási órákon, hogy 

a tanulók lehetőségeinek megfelelően fejlődjenek, sikerélményhez jussanak. A differenciálás 

elsősorban a gyerekek képessége és tudásszintje alapján történik. 

Az új anyag feldolgozása során alkalmazott módszerek az egyes tantárgyak 

függvényében alakulnak, ugyanis az egyes szaktárgyak sajátosságai természetszerűleg 

befolyásolják a módszerek megválasztását. Valamint eltérés figyelhető meg az alsó és felső 

tagozat között is, mivel az órai egyéni munka az alsóbb osztályokban, a megbeszélés és a 

tanári demonstráció pedig a felső tagozatban elterjedtebb. Az alsó tagozatos kollégák a 

magyarázatot, a megbeszélést, a tanítói bemutatást és a tanulók órai egyéni munkáját 

(munkafüzet, feladatlap) részesítik előnybe. Nagyon ritkán alkalmazzák a csoport- és páros 

munkát, ugyanis ez a korosztály az állandó pedagógiai irányítást igényli. 

A felső tagozatban sokkal változatosabb a kép, itt már többször kerül sor csoport- és 

páros munkára. A humán tárgyakban a magyarázat, a megbeszélés és az órai egyéni munka 

módszerét alkalmazzák., míg a reáltárgyakban a tanári demonstráció is fontossá válik. Az 

idegen nyelv tanításában a megbeszélés mellett jelentős szerep jut a csoport- és páros 

munkának is. 

Megállapítható, hogy a pedagógusok általában a magyarázatot, a tanulók órai egyéni 

munkáját alkalmazzák a leggyakrabban, majd a megbeszélés, a tanári bemutatás és a 

csoportmunka következik, míg a páros munka és a tanulók otthoni egyéni munkájának 

felhasználása zárja a sort. 

Az egyéni munka megszervezése során a különböző szinten álló gyerekek különböző 

feladatokat kapnak, illetve az osztályt más-más szintekre bontják a pedagógusok. A csoportok 

kialakításánál a különböző tudásszintűek kerülnek egy csoportba. A csoportok feladatsora a 

szerint változik, hogy melyik tantárgyról van szó. A pedagógusok szerint a legtöbb 

fegyelmezési probléma a csoportmunka alkalmazásakor fordul elő, míg a legkevesebb a 

frontális munka során, valamint ez utóbbi munkaforma a tanítási óra során kevesebb energiát 

igényel a tanártól, ezért alkalmazzák szívesen ezt az órákon. 

Nem rendelkezünk például megfelelő differenciált eszközrendszerrel, az 

osztálykeretek, a 45 perces órák a munkánkat erőteljesen behatárolják, valamint a befektetett 

munka és az eredmények sincsenek összhangban. 

Akkor adunk mindenkinek esélyt, ha nem ragadunk le egyetlen tipikus módszernél 

(amely egyeseknek előnyös ugyan, de másoknak hátrányos), hanem váltogatjuk a 

módszereket. 
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VII.6.1. Következtetések, javaslatok az intézményi differenciálásra vonatkozóan 

 

A differenciált oktatás az oktatás megszervezésének az a módja, mely lehetővé teszi, 

hogy a nevelő a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a 

tanulmányi anyag feldolgozását, illetve módszerét. A tanulók differenciált tevékenykedtetése 

rendszeresen alkalmazott módszer kell, hogy legyen a mindennapi oktatási gyakorlatban. 

A más-más adottságú, képességű, készségszintű, motiváltságú tanulókkal való eredményes 

foglalkozás különböző eljárást, módszert igényel. Akiknek különböző a munkához való 

viszonya, különböző a képességbeli vagy fiziológiai terhelhetősége, azok elé más-más célt 

kell kitűznünk, más-más feladatokkal lehet egyéni teljesítményük szintjét a legjobban emelni. 

 

A tanulók aktivitása, az oktatási folyamatban való készséges részvétele nélkül 

eredményesen tanítani nem lehet. A differenciált személyiségfejlesztés folyamatában fontos 

szerepet kell kapnia a motivációnak és az aktivitásnak. Különös gondot kell fordítani ezekre a 

tanulás szervezésekor. A gyermekek érdeklődése, tudatos munkavégzése, csak az egyes 

tanulók személyiségének ismeretében, a pedagógus és gyermek jó kapcsolata révén alakítható 

ki. 

 

A felzárkóztató és tehetséggondozói munka továbbfejlesztés érdekében keresnünk kell 

a differenciált személyiségfejlesztés szempontjából legmegfelelőbb módszereket, ki kell 

választani az oktatási folyamat szintjén legmegfelelőbb, az eltérő tanulási sajátosságoknak 

megfelelő tanulási feltételeket. 

 

A fejlesztés általában ne csak verbális legyen, hanem a képességek tágabb, 

változatosabb körét érintse. A tanulás szervezésében többféle differenciálási lehetőségre lenne 

szükség: 

 több csoportos és egyéni feladat 

 változatos feladatlapok alkalmazása 

 tartalmi különbségtétel (emelt óraszámú tárgyak). 

 

Mindezek megvalósítása azért szükséges- főként a tanítási órákon- hogy a tanulókban 

rejlő képességeket, hajlamokat teljes mértékben kibontakoztassuk, kreativitásukat, szociális 

kompetenciájukat fejlesszük. Ehhez szükség van Intézményünk pedagógusainak megfelelő 
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pedagógiai kultúrájára (továbbképzések fontos szerepe) és a szükséges feltételek kialakítására 

(megfelelő eszközök).  

Fontos, hogy az éves munkaterv és a munkaközösségek tervei összhangban legyenek a 

differenciálást tekintve is. A fent említettek megvalósításában jelentős szerepe van az 

intézmény vezetésének. A közösen kidolgozott célok és feladatok segítségével tudunk 

igazodni a tanulók egyéni adottságaihoz, fejlettségéhez, fejlődési üteméhez. 

o  Differenciálás: A foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni tempó, 

képességek, problémák feltérképezése és javítása képezze. A differenciálás 

szempontja lehet a tanulók szövegértési, illetve szövegalkotási módja, tempója vagy a 

szükséges tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékonysága nem a 

tanulócsoport összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén 

mérhető.  

 

o A párban történő tanulás: Lényege a közös gondolatcsere. A gyerekek közösen, 

egyenrangúan, a kölcsönösség jegyében dolgoznak a feladaton. A jó együttműködés 

aktivitásukat növelő tényező. Tanulópár esetén a tudásban magasabb szinten álló 

tanuló segíti a kevésbé jót. A jó tanuló megtapasztalhatja, mivel küszködik egy 

kevésbé jó tanuló társa. Gyakorlóórán is alkalmazható, mint segítő akció. 

 

o A részben egyénre szabott tanulás: Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás 

folyamán, az elsajátítás menetében kialakul a tanuló egyéni tanulási módszere. A 

gyermek pozitív beállítódása növeli a teljesítményét, önértékelése fejlődik. Ha 

problémája van, nem nélkülözhető a tanári segítés, ami teljesen egyénre szabott, mivel 

a tanulás tanulásának folyamatáról van szó. A módszer alkalmazása során ismerni kell 

a tanuló előzetes tudását, valamint meg kell győződni arról, hogy képes-e önállóan 

dolgozni. 

 

o A csoportmunka: A pedagógus közvetett módon irányítja a tanulási folyamatot. Nem 

minden tárgy alkalmas gondolatcserére, és nem minden gyermek alkalmas 

csoportmunkára.  

A szervezés célja a tudás gyarapítása: a „több és többet tud” elv érvényesülése. Azaz a 

tanulók kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk kialakítása, továbbfejlesztése, 
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figyelembe véve az előzetes ismereteket és a tanulók képességeit. A tanuláskor 

domináns szerep jut az információ feldolgozásában a tevékenykedtetésnek, a 

viselkedési formák gyakorlati alkalmazásának.  

A csoportmódszer nagyon alkalmas az empatikus készségek, a szociális 

kompetenciák, a toleranciakészség fejlesztésére is. A tanulási folyamatban a tanulók 

belső szorongása csökken, tanulási kedvük növekedik a közös tapasztalatszerzés 

során.  

Magatartásuk alakításában az attitűdök szerepe meghatározó, a tanulók pozitív 

reakciói erősödnek a feladatvégzések és a környezeti tényezők során. 

 

o A kooperatív tanulás: Az ismeretszerzésnek ebben a formájában gyerek nem úgy 

tanul, mintha csak a tanár lenne a tudás forrása, hanem a csoport valamennyi tagjának 

érdeke, hogy valamit megismerjen és a megszerzett ismeretet megossza társaival a 

csoportban.  

Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik 

biztosan fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki közöttük. Szaknyelven szólva: 

motiváltak közös célok elérésére, s e közben fejlődnek kommunikációs képességeik, 

technikáik.  

A kooperatív tanulás általános hatásai:  

o együttműködő tanulást jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan használt 

csoportosan végzett munka kifejezéssel; 

o egyenlő esélyt biztosít a hátrányos helyzetű és/vagy lassabban haladóknak is a 

munkában való részvételre; 

o toleranciára, elfogadásra és egymás segítésére nevel, s mint ilyen, háttérbe 

helyezi a versengést, egymás legyőzését, kiszorítását; 

o négy alapelve: az egyenlő részvétel, az építő egymásrautaltság, a párhuzamos 

interakciók és az egyéni felelősség minden feladattípusnál megtalálható; 

o örömmel és kedvvel végzett munkát eredményez, 

o feltétele a nyitott, elfogadó, toleráns pedagógiai attitűd, amely az alkalmazás 

során egyre jobban jellemzőjévé válik a pedagógusnak, 

o elengedhetetlen szükséglet a későbbi munkára való felkészítésben, hiszen 

olyan feltétlenül fontos és elengedhetetlen képességeket fejleszt a diákokban, 

mint a figyelem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, 

szervezőkészség, tolerancia; 
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o alkalmas az intézményi kudarcok nagymértékű csökkentésére, a tanulási kedv 

és sikerélmény és eredményesség biztosítására; 

o olyan módszereket tartalmaz, amelyek egyaránt alkalmazhatók a tanulásban és 

a tanórán kívüli tevékenységekben is; 

 

Az egyes tárgyak tág teret adnak a differenciálás különböző lehetőségeinek 

alkalmazására. 

A témák minden tantárgy esetében sok egyéni illetve csoportos munkára adnak lehetőséget.  

A folyamatos munka eredményeként jól hasznosíthatók a különböző kooperatív technikák és 

egyes témák esetében a projektmódszer is.  

 

Rendkívül hasznos, ha a gyerekek tét nélküli kísérleti helyzetekben alkalmazhatják 

ismereteiket, gondolataikat, és így tökéletesíthetik a megértést. A beszéd oly módon lehet 

kutató jellegű, ahogy az írás nem. A hmm-k, ööö-k, a dialógusokban előforduló ismétlések és 

szünetek segítenek tisztázni a homályosan körvonalazódó új gondolatok értelmét. Sok esetben 

komoly kísértést jelenthet a tanár számára, hogy siettesse, „segítse” a folyamatot, hiszen 

sokkal gyorsabbnak gondolja az elsajátítási folyamatot, ha ő maga mond el mindent. De ez 

sok esetben csak rövidzárlatot okoz egy szükségszerű fejlődésben. Azt is figyelembe kell 

venni, hogy az adott szinten nem az a fontos, hogy a diákok éppen akkor jók legyenek 

valamiben, hanem az, hogy azzá váljanak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a tanárok csak 

legfeljebb közepes mértékben alkalmazzák ezt a tanulásszervezési módot.  

A differenciálás történhet frontális, csoportos vagy páros szervezési móddal, illetve önálló, 

egyéni munkavégzéssel. 

 

Az órákon folyó differenciálás jellemzői: 

-         korszerű tanítási módszerek, 

-         jól felkészült pedagógusok, 

-         változatos (óra) tervezés, szervezés, módszerek. 

  

A tanítási órákon a differenciálás az alábbi eszközökkel történik: 

-         világos feladatkijelöléssel, 

-         a feladatok száma szerint, 

-         a gyerekek munkatempója alapján, 
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-         a differenciálás módszertana szerint, 

-         a munkaformák megválasztása alapján, 

-         a tevékenységek szerint, 

-         a szervezési módok alapján, 

-         a gyerekek képességei, tudása szerint, 

-         a tanulók érdeklődése szerint. 

 

Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapja az egyéni képességek, 

problémák, tempó legyen. A differenciálás szempontja lehet a tanuló szövegértési, illetve 

szövegalkotási problématípusa, tempója vagy a tanári támogatás mértéke. A tanulási 

folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport összteljesítménye, hanem az egyes tanulók 

fejlődésének ütemén mérhető le.  

- Kötelező feladatok: ezek biztosítják a gyakorlást. 

- Kötelezően választható feladatok: tehetségesek, illetve lemaradók számára (kétféle 

feladatsor). A gyerekek a fénymásolt lapon kapják meg a feladatot, és egyéni 

tempóban haladnak. A feladatok a tanórai anyagot tartalmazzák magasabb, illetve 

alacsonyabb szinten.  

- Választható feladatok: a gyerekek saját igényeiknek megfelelően választhatnak 

feladatot. Minden elkészült feladatot az önellenőrző asztaloknál a gyerekek 

önállóan ellenőriznek. Csak akkor vehetnek újabb feladatot, ha a megoldás 

hibátlan. Az önálló munka a pedagógusnak során lehetősége nyílik arra, hogy 

szükség szerint tehetséggondozást vagy egyéni fejlesztést végezzen egy-egy 

tanulóval.  

- Homogéncsoport-alkotás: közel azonos képességű tanulókból áll egy csoport, 

amelynek tagjai saját színvonaluknak megfelelő feladatot kapnak. A csoport-

beszámoló alkalmával a megoldott feladatokból az egész osztály profitál. 

- Önértékelésen alapuló differenciálás: új anyag frontális feldolgozása során az a 

tanuló, aki már megértette az új anyagot, leválik a csoportról, és az anyaghoz 

kapcsolódó feladatot önállóan kezdheti megoldani. 

Igen jó lehetőség ezekben az osztályokban a projektfeldolgozások során választható feladatok 

megoldása is, melynek során minden tanuló a saját képességeinek megfelelő feladatsorból 

választhat. 

  

 Tanulást segítő környezet 
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Az osztálytermet úgy alakítjuk ki, hogy az elősegítse a gyermekek magabiztosságát, 

önállóságát. Lehetőséget biztosítunk arra, a gyerekek megtalálják a tanuláshoz szükséges 

megfelelő eszközöket, könyveket az adott tanítási órán, de csak azon könyvek közül 

választhatnak, amit az adott tanórára a nevelő visz. Szükségét érezzük minden teremben 

szabadpolcos rendszer kiépítésére, hogy a tanulók bármelyik órán minden esetben 

hozzáférjenek a szükséges eszközökhöz, könyvekhez. A termeink jelentős része 

mobilizálható, ezáltal könnyebb különböző csoportokat létrehozni. A tanárok számára fontos 

feladat a modellszerep állandó vállalása, a kívánt tulajdonságok, megbecsülés, kedvesség, 

felelősségérzet átadása. 

 

A tehetségfejlesztés szervezeti formái a tanórán kívül 

Intézményünkben gazdag programok várják a tanulókat a tanítási órán kívül. Célunk, 

hogy a tanítási órákon felfedezett tehetséges gyermekek képességeinek kibontakozását 

szervezett keretek között segítsük. 

 

Az intézmény a tanulók érdeklődése, igénye – és lehetőségei – szerint választható 

foglalkozásokat szervez a 1-8. osztályosok számára. Itt lehetőség van arra, hogy az érdeklődő 

gyerekek kielégítsék kíváncsiságukat, bővítsék ismereteiket egy-egy témával kapcsolatosan. 

A választható és fakultációs foglalkozások óraszámait, az előírt tananyagot, követelményeket 

a helyi tanterv tartalmazza. 

 

Sportolásra a sportköri foglalkozások nyújtanak lehetőséget a testnevelés órákon kívül. 

Rendszeresen részt vesznek tehetséges tanulóink különböző tanulmányi, tantárgyi és 

sportversenyeken. A versenyeket érdemes külön színtérként kezelni a tehetséggondozásban, 

hiszen a gyermeknek itt kell meg tanulni kezelni a versenyszituációt, az egyszeri 

megmérettetés terhét, az azonos képességűekkel való összevetést. Ezeken a versenyeken nem 

leckénként, hanem átfogóan kell ismerni az anyagot, összefüggéseket látni, problémát 

megoldani.  

 

Szükséges, hogy minél több tanuló képviselje intézményünket a különböző 

rendezvényeken. Fontos, hogy nekünk is minél több saját szervezésű programunk legyen, és 

ezeken tanulóink minél nagyobb számban vegyenek részt. Szükség van új vetélkedőkre, 

bemutatókra, hogy minél könnyebben utat adjunk a lappangó tehetségeknek. 
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A különféle érdeklődési körök és rendezvények a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. Ezek beindításáról minden tanév elején az intézményvezetés dönt, az 

igények és a lehetőségek figyelembevételével. Az érdeklődési körök lehetnek térítési díjhoz 

kötöttek is, és vezetésüket olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az intézmény dolgozója. 

A szakkörökre a nehezebb anyagi körülmények között is nagy szükség van, 

szervezésüket nem szabad abbahagyni, hiszen a tehetségfejlesztő munka egyik legfontosabb 

eszköze. Az ehhez szükséges anyagi terhek viselése sem hárulhat csupán az iskolára. El kell 

érni, hogy a különböző Alapítványok ne csupán a kiemelkedő eredmények díjazásával 

járuljon hozzá a tehetséggondozáshoz, hanem a folyamat költségének egy részét is fedezze. A 

tehetségfejlesztés ugyanis közös érdeke az iskolának, az alapítványnak és a szülőknek 

egyaránt. 

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható intézményi 

könyvtár segíti. Még hatékonyabban fogja ellátni feladatát, ha méltó helyére, külön terembe 

kerül majd a terveknek megfelelően. 

A tehetségek gondozásának nem szabhatnak határt az intézmény véges lehetőségei. A 

felismert tehetségek számára, a szülőkkel közösen, meg kell találni kibontakoztatásuk 

lehetőségét az intézmény falain kívül is. Ebben az intézmény hivatalos és személyes 

kapcsolatai és tapasztalatai miatt tud és köteles segítséget nyújtani. Feladatunk, hogy 

tájékozódjunk, hogy falainkon kívül milyen tehetséggondozó programok működnek, azokra 

hogyan lehet bejutni, és erről tájékoztassuk a gyerekeket és a szülőket. 

A hatékony tehetségfejlesztő munka feltételeinek megteremtése, a szervezeti keretek 

kialakítása, a pedagógusok tevékenységének összehangolása az intézményvezetés feladata. A 

pedagógusok feladata, hogy minden látókörükbe eső területen keressék, és figyeljenek fel a 

tehetségre, még akkor is, ha az nem kapcsolódik közvetlenül az intézményi tevékenységhez. 

A felfedezett tehetséges gyerekeket és szüleiket segítsék abban, hogy megtalálják adottságuk 

továbbfejlesztésének útját. Ismerjék el és bátorítsák az intézményi tevékenységhez 

közvetlenül nem kapcsolódó hasznos tevékenységet, eredményeket. 

 

 

VII.7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 
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Napjaink egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a tanulók egy része – túlzottan érzett 

középintézményi követelmények miatt, vagy már az iskolákba kerülve is – kedvetlenül, 

rosszul, vagy egyáltalán nem tanul. 

A beiratkozás gyakran hoz bennünket nehéz helyzetbe, ha akaratgyenge, tanulásban 

kedvetlen, vagy önbizalom hiányban szenvedő tanulókkal kell dolgoznunk. 

Ezért sem nézhetjük tétlenül, hogy értékes, szellemileg friss és tehetséges diákjaink egy része 

eleve lemondjon arról, amiért intézményünkbe iratkozott. Minden munkánk értelmetlen, ha ez 

így marad, mert az unatkozó tanuló nem csupán a maga, hanem mások kárára is elfoglalja 

magát. Fel kell ezért készülnünk az ebből eredő feladatokra. Mivel nevelési programunk a 

széles körű és szilárd alapműveltség megteremtését, modern ismereteken nyugvó, tudással 

rendelkező önművelésre és a kor változásaihoz való alkalmazkodásra képes, kezdeményező 

készséggel bíró kreatív, alkotó emberek nevelését tűzi ki célul, kettős feladatunk van: 

 fel kell mérni, hogy diákjaink tanulásában és munkájában miért jelentkezik 

a kedveszegettség, 

 megoldást kell találnunk ennek az állapotnak a megszüntetésére. 

 

A kedveszegettség okainak feltárásához: 

- Önműveléssel és szervezetten fejlesztenünk kell pedagógiai, pszichológiai ismereteinket. 

- Erre alapozva osztályonként és egyénileg is fel kell mérnünk a tanulási kedv hiányának 

okait, (céltalanság, alkalmatlanság, szakmai érdeklődés hiánya, akaraterő hiánya, olvasási, 

megértési problémák, a sikerélmény hiánya, otthoni családi nehézségek, rossz baráti kör 

szerepe, egészségtelen életvitel, szenvedélybetegségek, stb.) 

- A minőségbiztosítási rendszerben szereplő szintfelmérések megismertetnek bennünket a 

képzettségi és neveltségi hátrányokkal. Ezekre alapozhatjuk majd felzárkóztató 

programjainkat. 

- A minőségirányítási rendszer tanulói és szülői kérdőívei, az osztályfőnöki órák, az 

osztályokban tanító tanárok havonkénti osztályértekezletei, a rendszeres szülői fogadóórák, 

értekezletek (szükség esetén családlátogatások) jó lehetőséget biztosítanak a tanulási kedvben 

beállt változások időben való felismerésére, s ezzel párhuzamosan közös megoldási javaslatok 

is készülhetnek. 

- Az intézményi ifjúságvédelmi felelős tevékenysége szintén sok támponttal szolgálhat a 

megbízható adatok összegyűjtéséhez. Hasznos ismereteket adhat át a szakmai tanácskozásain, 

továbbképzésein hallott metodikai lehetőségekről, figyelmeztethet arra, hogyan lehet a 

jövőbeni lehetséges problémákra felkészülni. 
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- Az intézményi élethez való alkalmazkodás elősegítésében nagy segítségünkre lehet a DÖK 

vezető tanár, akinek jó programok összeállításával módjában áll közreműködni a tanulásban 

hátrányba került tanulók tanulási kedvének helyreállításában. 

- Szükség esetén külső segítséget (intézményorvos, védőnő, nevelési tanácsadó, pszichológus, 

pszichiáter) is igénybe kell vennünk. 

 

Az állapot megszüntetéséhez: 

- Módszereinket és eszközeinket kell érdekesebbé, színesebbé, változatosabbá tennünk. 

- Foglalkoznunk kell a tanulók önismeretének, önbizalmának, akarati jellemzőinek   

- fejlesztésével, hogy mindannyian tisztában legyenek azzal, milyen reális elvárásokat 

állíthatnak maguk elé, s hogy ezeket el is tudják érni. 

- Fejlesztenünk kell kommunikációs kapcsolatteremtési készségüket szóban és írásban, fel 

kell számolnunk anyanyelvi lemaradásukat, meg kell tanítanunk őket arra, hogy a 

megtanult anyagot gondolkodva rendszerezzék. 

- Diákjainkat azonban tanulni is meg kell tanítanunk. Nem csupán osztályfőnöki órákon, 

hanem a más tantárgyak óráin is foglalkoznunk kell a tantárgy legjobban használható 

tanulási módszereivel. Szükséges ezt tanmeneteinkbe is beépítenünk. A helyes tanulási 

módszerek kiválasztásához nélkülözhetetlen az önismeret. A tanulási és neveltségi 

elmaradások pótlására a tanórák mellett felhasználjuk a könyvtári-kutatási és az otthoni 

feladatokat is. De a gyengébb előképzettségű osztályokban fontos a tanórán kívüli 

program. 

- Szükség esetén számukra a kerettantervben és a NAT-ban adott lehetőség szerint 

korrepetáló, felzárkóztató, hiánypótló órákat kell beiktatnunk (magyar és idegen nyelvből, 

matematikából, történelemből) annak érdekében, hogy ezek eredményesek és látogatottak 

legyenek, állandó kapcsolatot kell tartanunk a szülőkkel is. 

- Nem feledkezhetünk meg a helyes napirend, az egészséges életmód kialakításának 

fontosságáról sem. 

- Mindezen célokat felszerelésünk (szertárak, intézményi könyvtár, számítógépek, videók, 

Internet, stb.) sokoldalú használatával tehetjük a diákok számára még vonzóbbá. Meg kell 

teremtenünk a szaktantermi oktatás minden feltételét (tanórák megfelelő elosztása, videó 

tv, szemléltető eszközök stb.) állandóan bővítenünk kell eszközei körét. 

 

- A tanulási kedv helyreállítására és megerősítésére ki kell használnunk az intézményi élet 

minden lehetőségét: 
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 Szaktantermi oktatás (változatos szemléltetés) 

 Tantárgyi versenyek, 

 Szakkörök, 

 Ünnepségek, 

 Kirándulások, 

 Mozi-és színházlátogatások, 

 vetélkedők, 

 Sportversenyek, 

 Sportköri foglalkozások 

 Közös műsorok, 

 Játékok, 

 Kiállítások, 

 Múzeumok, 

 Kapcsolatok társadalmi szervezetekkel, 

 Tanár- diák-szülő találkozó 

 

A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló 

problémájának sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori 

sajátosságaitól, az intézmény és a tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől. 

 Módszerei lehetnek: 

- szülő írásbeli értesítése, személyes elbeszélgetés formájában tanácsadás a gyermek 

felzárkóztatásával kapcsolatban  

- tanórai differenciálás  

- az 1-4. évfolyamon a felzárkóztatásra biztosított korrepetálások lehetőségeinek 

optimális kihasználása  

- a személyiség-megismerés módszereinek tudatos megválasztása, a hatékonyabb 

korrekció és felzárkóztató eljárások alkalmazása. 

 

Az iskolában folyó eredményes oktató-nevelő munkához: 

Meg kell teremtenünk a bizalom légkörét (vezető és tantestület, diák és tanár, tanár és tanár, 

diák és diák, szülő és tanár, szülő és diák, szülő és szülő között), így könnyebb az okokat 

még idejében felfedeznünk. 
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Felmérések során alkalmatlannak bizonyult tanulók számára más képzési lehetőséget kell 

találnunk, ahol visszaszerezhetik tanulási kedvüket. 

Nem mellőzhetjük az intézményi fegyelem szerepét sem a tanulás segítésében. 

 

 

A tanulás segítése érdekében a felszínre került problémák megoldásának feltétele az erős 

motiváció, a szemléltetés, a személyes fejlődést segítő beszélgetések alkalmazása: 

- a személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülőkkel és társintézményekkel való 

folyamatos együttműködés, 

- a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a 

reális önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése, 

- a fogyatékos, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési 

zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára 

fejlesztő foglalkozások szervezése, 

- egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése a köznevelési törvény figyelembe 

vételével, 

- pedagógiai-szakszolgálat igénybevétele, 

- kapcsolatfelvétel a nevelési tanácsadó szolgálattal ill. a családsegítő szolgálattal, 

amennyiben az okok a családi körülményekre, magatartási rendellenességre 

vezethetők vissza, 

- a tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak tanulása, illetve e tantárgyaknál az értékelés 

alól, amennyiben ezt a tanuló egyéni adottsága, továbbá sajátos helyzete indokolja 

(szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye 

alapján), 

- amennyiben a tanuló képességeire vezethető vissza a kudarc, javaslattétel és segítség-

nyújtás, hogy más típusú nevelési- oktatási intézményben folytathassa tanulmányait a 

tanuló. 

 

VII.8 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Tanulóink családjai között egyre nagyobb mértékű anyagi differenciálódás 

tapasztalható. Vannak jól menő vállalkozók gyermekei, és vannak olyan családokban élő 

gyerekek, ahol mindkét szülő munkanélküli. Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk 
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a nehéz szociális körülmények között élő, mindennapos anyagi nehézségekkel küszködő 

tanulókra. A szociális juttatások mértékét az egy főre jutó jövedelem összege határozza 

meg. Így a csonka családokat, a nagycsaládosokat, valamint a munkanélkülieket segítjük 

elsősorban. 

 

Cél: az esélyegyenlőség megteremtése 

  

Az intézmény feladata, hogy a lehetőségekhez képest a támogatások különféle rendszerén 

keresztül próbáljon enyhíteni a szociális hátrányokon: 

·                  felzárkóztató, tehetséggondozó programok szervezése 

·                  drog- és bűnmegelőző programok szervezése 

·                  pályaorientációs tevékenység 

·                  felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről 

·                  kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel 

·                  tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása 

·                  pályázati lehetőségek kihasználása. 

 A szociális hátrányokkal küzdő tanulók esetében a segítségnyújtás alapja a pedagógusok 

és a szülők közötti közvetlen partneri együttműködés.  

 

Az intézmény elsődleges feladata ezen a területen a hátrányos helyzetű tanulók 

felismerése, a segítségnyújtás lehetőségeinek feltérképezése, s erről a tanulók és a szülők 

folyamatos tájékoztatása. 

 

Hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok azok, akiknek alapvető szükséglet-kielégítési 

lehetőségei korlátozottak. Ez esetben a tanuló családja, szűkebb társadalmi környezete az 

átlaghoz képest negatív eltérést mutat elsősorban szociális- és kulturális téren. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény 

vezetője felel, de megfogalmazódnak a pedagógusok számára is az e tevékenységgel 

kapcsolatos kötelezettségek: 
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 Közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

 Biztosítania kell a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását 

 Észre kell vennie, ha a tanuló eredménye látszólag indokolatlanul leromlik. 

 Olyan szemléletet kell kialakítani a tanulókban, amelynek segítségével képesek 

elfogadni a szociális hátránnyal küzdő társukat. 

 Meg kell próbálnia a családból hozott negatív nevelési szokásokat ellensúlyozni. 

 

VII.8.1. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felismerésének módszerei 

 

A helyzetfeltárás elsősorban az osztályfőnök feladata. Mivel ennek felismerése bonyolult 

és összetett feladat a pedagógusok számára minden év elején célszerű továbbképzést 

szervezni az iskolán belül, ahol szakelőadó nyújt hatékony segítséget a probléma 

felismeréséhez és annak kezeléséhez. 

 

Módjai a következők: 

Minden év szeptemberében az osztályfőnök egyéni elbeszélgetés vagy írásbeli teszt 

segítségével felméri a tanulók szociális helyzetét, ügyelve arra, hogy a személyiségi 

jogokat ne sértse. 

Szükség esetén családot látogat az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. 

Szülői értekezleten felhívja a szülők figyelmét a hátrányos helyzet leküzdését elősegítő 

programokra, pályázatokra, az intézmény keretein belül adódó lehetőségekre. 

Az ifjúságvédelmi felelős személyes elbeszélgetések során feltárhatja a tanuló szociális 

hátterét, erről azonban, ha a tanuló úgy kívánja, nem köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt. 

Az osztályfőnök folyamatosan nyomon követi a tanuló életében bekövetkező változásokat és 

felfigyel a krízishelyzetekre, ezekre megoldási lehetőségeket keres és javasol. 

A tanév során osztályfőnöki órán szociometriai felmérés keretében feltárja a beilleszkedési 

zavarokat, s ezek leküzdéséhez kérheti a kortárs képzésben részt vett tanulók, illetve az 

Ifjúságvédelmi felelős segítségét. 
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Hátrányos helyzetű tanulók felmérése, segítése 

 

Idő Program (1. Tanév) Módja Segítők Segítés módja 

Szept. – 

okt. 

Az 1. osztályos tanulók 

megismerése, családi és 

anyagi helyzet (hátrányok, 

veszélyeztetettség) 

felderítése 

rajz Osztályfőnökök, 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Intézményi 

kezdeményezés 

(lehetőség szerint 

menza 

igénybevétele) 

Szept. – 

okt. 

2-8. osztályos tanulók 

adataiban történt változások 

felderítése 

Előző évben nehéz 

helyzetbe került 

tanulókkal történő 

személyes 

beszélgetéssel 

Osztályfőnökök, 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Tájékoztatás az 

önkormányzati 

hivataloknál 

kapható 

támogatásról, 

segélyekről 

Szept. – 

jún. 

Tanév közben nehéz 

helyzetbe került tanulók 

megismerése 

A tanulóval 

történő 

beszélgetés, adatok 

felvétele 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős, 

osztályfőnökök 

Pályázati kiírás 

figyelése, feltételek 

megléte esetén 

pályázatok 

kérvények 

elkészítése, ill. 

ebben 

segítségnyújtás 

Szept. – 

jún. 

Tanulók egészségügyi 

állapotának folyamatos 

figyelése, alkohol és 

drogfogyasztás terjedésének 

megakadályozása 

Orvosi 

vizsgálatok, 

védőnői, 

osztályfőnöki órák 

és személyes 

beszélgetések 

Isk. orvos, 

ifjúsági védőnő, 

osztályfőnökök, 

gyermek és 

ifjúságvédelmi 

felelős szülők 

Isk. orvos 

véleménye alapján 

szakorvoshoz utalás 

drogambulancia, 

szülők figyelmének 

felhívása 

 

VII.8.2. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok enyhítéséért Intézményünk az eddigi években is sokat tett. A 

jövőben ez irányú feladataink várhatóan nem csökkennek. Valamennyi pedagógus kiemelt 

feladata, hogy gondoskodjon a rábízott gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá feladata még, hogy „feltérképezze” a 
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gyermekek szociális, anyagi, családi hátterét az esetleges/lehetséges segítségnyújtás 

érdekében. 

Igyekszünk megteremteni egy olyan iskolát, ahol a gyerekekkel jó dolgok történnek, ahol 

jó lenni. 

Egyéb foglalkozások keretében nem csak tanulásukról, hanem szabadidejük hasznos 

eltöltéséről is gondoskodunk. 

A szociális hátrányok leküzdését szolgálják az alábbi tevékenységformák is: 

- integrációs képesség kibontakoztató fejlesztés (39§ d, 39§ e 1., 3. bek.), 

- felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok, 

- pályaorientációs munka tanórán és tanórán kívül, 

- tájékoztatás a különféle szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, 

- helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének segítése, 

- kapcsolattartás a szakszolgáltató intézményekkel, 

- tankönyvtámogatás meghatározása, 

- javaslattétel támogatásra az intézményi alapítványhoz,  

- pályázatok figyelése, azokon való aktív részvétel, 

- tájékoztatás kiírt ösztöndíjak megpályázásának lehetőségeiről, 

 

 

VII.8.3. Támogatásaink: 

 

Tankönyvtámogatás 

A tankönyvtámogatás rendeletben meghatározott, egyre bővülő körén kívül a rászoruló 

tanulók, akik nem felelnek meg a támogatottak körére előírt kitételeknek, tartós 

tankönyvek kölcsönzésére tarthatnak igényt az intézmény könyvtárából. 

A rászorulók a tankönyveket az osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelősök segítségével a 

tankönyvvásárlás időpontjában vagy azt követően az intézmény könyvtárosával egyeztetve 

és nyilvántartásba vétel után vehetik át az intézmény könyvtárában. A tanulók az így 

kölcsönzött könyveket kötelesek rendeltetésszerűen használni és azokat az év végén a 

könyvtárba visszajuttatni. 
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Intézményi könyvtárunk is vásárol tartós tankönyveket minden tanévben (albumok, 

növényhatározók, atlaszok, feladatgyűjtemények), abból a célból, hogy azokat az arra 

rászoruló tanulók egész évben ingyen használhassák. 

Az intézményi könyvtár különböző szolgáltatásokkal segíti a tanulók felkészülését, 

valamint lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

  

Egyéb 

 

A DÖK is gyakran nyújt támogatást a rászorulók számára azzal, hogy kifizeti helyettük 

a különféle versenyek nevezési díjait, az utazási költségeiket, esetenként hozzájárul a 

versenyeken elnyert jutalomkirándulások költségeihez. 

A szociális hátrányok enyhítését szolgálja a korrepetálási lehetőségek biztosítása. 

Intézményünk alapítványai támogatják többek között a szociális hátránnyal küzdő 

tanulókat.  

Egyéni fejlesztő foglalkozások (egy – öt tanuló részvételével) biztosítása. 

Intézményünkben biztosított a reggeli pedagógus felügyelet a tanulók számára 7.00 ill. 

8:00 órától. 

Intézményünkben adott az étkezési lehetőség.  

Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a könyvtár állományának átlagon felüli 

bővítését. Ez által is segítséget nyújtva hátrányos helyzetű tanulóinknak a szükséges 

szakirodalom iskolán belüli felleléséhez. Intézményünk biztosítja a hátrányos helyzetű 

tanulók számára az intézmény könyvtárából tartós használatra tankönyvek kölcsönzését.  

 

 VII.9. A sajátos nevelési igényű 7 gyerekek ellátását segítő program 

 

- A speciális fejlesztést igénylő gyermekek  

- Vannak olyan gyerekek, akik már az óvodából úgy érkeznek, hogy egyértelműen 

kiderül a speciális fejlesztés szükségessége. Az iskolaérettségi vizsgálatok során 

                                                 
7 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 11. § (1) b) 
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gyakran tapasztalható, hogy gyermekek kerülnek az iskolába, akik valamilyen 

problémával küszködnek. A kisgyermek ez által folyamatosan kudarcokat él át, a 

teljesítményhátrány napról-napra fokozódik, és elveszti az életkori sajátosságaként 

adott tudásvágy motiváló erejét.  

- Vannak olyanok, akik különböző magatartászavarokból eredő nehézségek 

miatt szenvednek el tanulási kudarcokat. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók intézményünkben:  

 Diszlexia 

 Diszgráfia 

 Diszkalkulia 

 Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar 

 Enyhe értelmi fogyatékos. 

 

VII.9.1. Diszlexia, diszgráfia 

 

A diszlexia intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség.  

Differenciátlan az aktív szókincsük, gyenge a verbális emlékezetük. Az új szavakat nehezen 

jegyzi meg. Nehezen alakul ki a hang – betű kapcsolat.  

Betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak 

áttekintése nehéz. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma 

között. Pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 

A súlyos olvasás – írásszerv maradványtüneti közép- és felsőfokú oktatásban, felnőttkorban is 

megmaradnak.  

A diszgráfia esetében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a 

görcsösség. Lassú az írás megtanulásának folyamata.  

 

A fejlesztés célja:  

  

- kialakítani a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfőnökének megfelelő 

értő írás – olvasás készséget 

- fejleszteni a kifejező készséget 

- elősegíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszervezésében 
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A fejlesztés feladatai: 

  

- a testséma biztonságának kialakítása,  

- a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

- az olvasás, írástanítás lassított tempóban hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel, 

- az olvasás, írás készségének folyamatos fejlesztése, 

- az élő idegen nyelv oktatása auditív megközelítéssel,  

- a tanulás segítése a szöveget auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő 

használatával. 

 

VII.9.2. Diszkalkulia 

  

Különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a 

számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok 

sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más 

intézményi teljesítmények (olvasás, írás, idegen nyelv) jó színvonala mellett. Hiányzik a 

matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanizmusszámlálás képessége, a mennyiség – 

állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai 

relációk verbális kifejezésében. 

  

A fejlesztés feladatai:  

  

- az érzékelés – észlelés, a figyelem, az emlékeztet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 

- a testséma kialakítása, 

- a téri relációk biztonsága,  

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  

- a szerialitás erősítése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

- a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

- a megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása, alkalmazása. 
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VII.9.3. Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar. 

 

Hyperkinetikus zavarok jellemzői: 

 

A tevékenységek csapongása, figyelmetlenség, nagyfokú impulzivitás, a szabályok 

gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a 

kognitív működések zavara, a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. 

Aszociális viselkedés, csökkent önérték tudat. 

  

Magatartási zavarok jellemzői: 

  

Disszociális, agresszív, dacos magatartás. A viselkedés eltér az adott életkorban 

elvárhatótól, a szociális elvárásokat áthágja.  

Súlyosabb, mint egy gyerekcsíny, hosszan tart. 

Jellemzi a nagyfokú harcosság, a társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva 

bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, intézménykerülés, hazudozás. 

  

A fejlesztés módszerei, feladatai:  

  

- A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelő érzékelésére. 

- Egyénhez igazított követelmény kialakítása, a képesség, érdeklődés, terhelhetőség 

ismeretében. 

- A tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén, ennek alapján a tanuló 

alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése. 

- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel. 

- Sikerélmény biztosítása. 

- A tanulási, képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a 

szakvéleményben jelzett javaslatok figyelembe vétele. 
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A tantestület minden tagjának feladata a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, a 

szakemberek utasítása alapján az egyéni fejlesztése. 

Feladat a folyamatos módszertani konzultáció, az utazó fejlesztő pedagógus segítségével a 

személyre szabott követelmény, értékelés kidolgozása. 

  

VII.9.4. Az értelmi fogyatékosság  

Az értelmi fogyatékos tanulók speciális képzésére vonatkozó általános   célkitűzések: 

  

Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályoztatás, a fejlettség 

figyelembevételével.  

A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében.  

Az alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, továbbtanulás 

érdekében.  

Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése.  

Az önmaga és társai másságának elfogadása, felismerése, törekvés a fejlődésre, a 

kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások, korrigáló gyakorlatok elsajátítása és annak 

kitartó végzése.  

Az általános emberi értékek megismertetése, azonosulás a fejlettségnek megfelelően.  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és 

technikák kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával.  

A testi és lelki egészség megóvása, a maradandó testi és lelki állapotváltozás 

megismertetése, elfogadtatása - a kompenzáló korrigáló technikák gyakorlott birtoklása.  

A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, 

önbecsülésük erősítése.  

  

 Nevelési-oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten 

  

a/ kisiskoláskor 

Az intézményi élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása.  

A feladat- és szabálytudat erősítése.  

Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása.  
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A saját fejlődési ütem és fejlesztési korlát elfogadása, önismeret alapozása.  

A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása.  

Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése.  

A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a 

kortárscsoport felfedezése.  

Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a tartós 

emlékezethez.  

A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése.  

A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás.  

 

b/ serdülőkor 

Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről, korlátairól.  

A megnyilatkozás, a véleménynyilvánítás elsajátítása.  

Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, a pályaválasztásról.  

Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, megerősítése.  

Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, 

gyakorlása.  

Felkészítés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes 

kapcsolatépítésre, szocializációra.  

Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott 

alkalmazása.  

Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása.  

A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása.  

A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása.  

A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása.  

  

A kulturális, szociális hátrányok folyamatos leküzdése, visszavezetés a nem fogyatékos 

fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családokkal 

közösen. 

A célok teljesítésének konkrét formái a helyi tantervben, a tantárgyak tanterveiben és 

értékelési egységeiben jelennek meg évfolyamokra lebontott formában. 
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VII.9.5. Az SNI-s gyerekek fejlesztésének lehetőségei iskolában: 

 

Az intézmény nyújtson differenciált, sokszínű tevékenységrendszert, amelyben 

valamennyi gyermek megtalálja önmagát. 

A tanulás eredményessége nagymértékben függ az oktatás minőségétől, az alkalmazott 

módszerektől, a gyerekek képességeinek, korlátainak ismeretétől. A célirányosan 

megválasztott eszközök alkalmazásától, alkalmazásának gyakoriságától. Fontos szerepet 

játszik a tanító, tanár előadásának módja is. Minden órán módszertani sokoldalúsággal 

biztosítani az auditív és vizuális percepció lehetőségét.  Meg kell tanítani a gyerekeinket 

tanulni. Tanulás tanítása minden órán a tantárgy sajátosságainak és a szaknyelv használatának 

figyelembevételével.  A szemléltető módszer elősegíti a gyermek eredményes tanulását. 

Biztosítani kell a differenciált, egyénre szabott fejlesztés lehetőséget azoknak, akiknek 

indulási esélyeik kedvezőtlenek. Előnyösen hat, ha a tanulót az oktatás során alkalomszerűen 

kiragadjuk a befogadó, receptív és gyakran passzív szerepéből és az aktívan tevékenykedő 

szerepére serkentjük.  

A pozitív énkép kialakítását segíti a nyílt konfliktuskezelés. Kerüljük el az SNI-s gyerekek 

olyan helyzetbe hozását, mely számukra megalázó, másságuk hangsúlyozását. A kölcsönös 

bizalmon alapuló viszony növeli a gyermek önbizalmát, fokozza kudarctűrő képességét. A 

kisebb sikerekkel kiérdemelt dicséret fokozza az akaraterőt és a kitartást. 

Ha a gyermek belső motivációjára folyamatosan építünk, akkor nem veszti el érdeklődését 

az ismeretszerzés és a társas tevékenység iránt. 

A kooperatív tanulási módszerek, a tanulva tanítás, a tanulópárok sokszínűbbé, 

érdekesebbé teszik a mindennapi munkát. 

A gyermek saját fejlődéséhez viszonyított értékelés nagyon fontos a kudarc 

elkerülésében és feldolgozásában. 

A magatartási zavarokból eredő tanulási kudarcok okai: 

-       öröklött tulajdonságok 

-       méhen belüli fejlődési zavarok 

-       születési sérülés 

-       koraszülöttség 

-       kicsi súllyal születés 
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-       korai gyermekbetegség 

-       családi problémák 

-       káros környezeti hatások 

  

A magatartási zavarokkal küszködő gyerekek tanulási kudarcainál még körültekintőbben 

kell eljárnunk. Bizalmuk elnyerése érdekében nélkülözhetetlen a rendszeres személyes 

beszélgetés, partneri viszony kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel. Szükség esetén a 

Nevelési Tanácsadó szakembereinek segítségét vesszük igénybe. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók mielőbbi kiszűrése elengedhetetlen feladat, mert a 

gyermek könnyen feladja, "leírja" magát és elmarad. Minél korábban meg kell találni az 

egyéni segítés módozatait. Ez a személyiség alaposabb megismerését is előmozdítja, és 

később a pályaválasztást nagyban segítheti. 

1-4. évfolyamon az alapkészségek fejlesztése, a részképességek erősítése a cél. 

5-8. évfolyamon már csak a kiszűrt tanulóknál folytatódik a fejlesztő munka. 

5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órákon tanulás technikát és tanulásmódszertant tanítunk. 

A tanulók ellenőrzése és értékelése, az írásbeli és a szóbeli feleletek arányában is 

figyelembe kell vennünk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egyéni, fejlesztő programját. 

(pl.: a diszgráfiás tanulók helyesírását nem osztályozzuk.) 

Fontos feladatunknak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, a felvilágosító munkát, 

a jó partnerkapcsolat kialakítását. Általában a problémás tanulók szülei nem keresik az 

iskolával a kapcsolatot, ezért az osztályfőnök számára családlátogatási kötelezettséget ír elő 

az intézményi SZMSZ ilyen esetekben. Kiemelt feladatnak tartjuk e tanulóink számára olyan 

tevékenység-centrikus programokat ajánlani, ahol sikerre vannak ítélve. A siker önbizalom 

erősítő hatása a gyermek egyéb területen történő fejlődését is eredményezi.  

Fontos elv számunkra, hogy a gyermek értelmi képességeihez viszonyított szintnél 

csak éppen annyival magasabb elvárásokat támasszunk, ami még a fejlődését biztosítja, de 

nem éri kudarc.  

Szükség esetén igénybe vesszük a szakszolgálatok segítségét.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szakemberek feladata, mi csak az ilyen 

gyerekek felismerésében, kiszűrésében segíthetünk. Ezért fontosnak tartjuk, hogy szakmai 

továbbképzéseken, tanfolyamokon sajátítsuk el a felismerés ismereteit. 
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A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez intézményünkben megvan a szükséges 

személyi feltétel.  

Az integráció miatt intézményünkben a következő szakemberek állnak rendelkezésre: 

- logopédus a diszlexiás és diszgráfiás tanulók fejlesztésére,  

- fejlesztő pedagógus diszkalkuliás gyermekek fejlesztésére. 

A sajátos nevelést igénylő tanulók integrált oktatásának célja az intézményünkben: 

- a tanulók beilleszkedésének elősegítése, a többi tanulóval együtt haladása, 

- az egyéni értékek megismerése önmaguknak, társaiknak,  

- sikerélményhez juttatás, 

- reális jövőkép kialakítás 

 

A célok eléréséhez szükséges feladatok:  

  

- a tanulók, a szülők, a tanárok felkészítése a sajátos nevelést igénylő tanulók 

fogadására, elfogadására,  

- új módszertani eljárások megismerése, adaptálása, az egyéni igényekhez igazított 

alkalmazása, 

- új, nyitott, elfogadó, toleráns, empatikus tanári, tanulói magatartás kialakítása, 

- együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, a fejlesztő pedagógussal 

- a szakértői véleményben szereplő javaslatok figyelembe vétele, a módszerek, eljárások 

folyamatos hatékonyság vizsgálatával, 

- igénybe vesszük az utazó gyógypedagógus fejlesztő óráit, biztosítjuk a fejlesztő 

munka feltételeit. 

- Az intézmény biztosítja a sajátos nevelést igénylő, ép intellektusú a pszichés zavarai 

miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan, akadályozott tanulók 

integrált nevelését, oktatását. 

  

Az integrált oktatás során kiemelt feladat:  

  

- egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 

- a kudarctűrő – képesség növelése,  
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- önállóságra nevelés, 

- megfelelő tanulási technikák kialakítása, 

- kommunikációs képességek fejlesztése. 

VII.10. Ifjúságvédelmi feladatok: 

Az elmúlt években bekövetkezett változások egyre nehezebb helyzetbe sodorhatják a 

családokat. A káros élvezeti cikkek elterjedése is fokozódó veszélyforrást jelent. Egyre 

fontosabb szerepe van tehát az ifjúságvédelemnek, a felvilágosító munkának. 

Az ifjúságvédelmi feladatok megvalósítása az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős és 

minden pedagógus munkáját segítő munkatárs feladata az intézményünkben. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink áttekintéséhez ismernünk kell a gyerekeket 

érő legfontosabb makro- és mikrokörnyezeti hatásokat, azokat az élményeket, ingereket, ame-

lyek közül sajnos nem egy hátrányos, sőt olykor ártalmas számukra. 

A tanulókat érő makro környezeti hatások közül kiemelendők a tömegkommunikáció, 

az életmódot rohamosan átformáló reklámok hatása, a fogyasztói és anyagias szemlélet 

szélsőséges megnyilvánulásai, az erőszak jelenléte a szórakoztatóiparban és a tömegtájé-

koztatásban, a kulturális hagyományok feloldódása, jellegtelenné válása és uniformizálódása, 

valamint a gyerekek személyiségére határozottan károsan ható jelenségek, például anarchista 

vagy rasszista nézeteket hirdető, deviáns életmódot folytató együttesek divatjának 

következményei. 

 

Tágabb értelemben az ifjúságvédelem kérdésköréhez tartozik a környezeti nevelés, az 

egyén és az emberi társadalom létkérdései iránti érzékenység és felelősségérzet kialakulása, 

ezeknek a személyiségre gyakorolt hatásai. 

A tanulók mikrokörnyezetének három területe: a család, az intézmény és a kortárs 

kapcsolatok.  

A család problémái között előkelő helyet foglalnak el a házastársi konfliktusok és a válás. 

Összeütközések forrása lehet a családon belüli különböző értékrendek találkozása (generációs 

problémák) különösen, ha mindezt kommunikációs nehézségek tetézik. A gyerek 

személyiségfejlődése szempontjából meghatározó a szülők nevelői attitűdje: a szélsőségek 

(túlzott engedékenység, féltés, indokolatlan szigor, kiszámíthatatlanság), illetve a gyermek 

elfoglalt szülők esetében gyakran tapasztalt elhanyagolása súlyosan káros hatású lehet. Ez 

utóbbi részben összefügg a társadalom bizonyos rétegeiben megfigyelhető szociális, 
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egzisztenciális nehézségekkel. Az elszegényedés és a szegénység azonban önmagában is 

súlyos lelki konfliktusokat, néhány esetben pedig egészségügyi panaszokat is okozhat. 

 

VII.10.1. Feladatunk  

 

Gyermekvédelmi munkánk során a problémák korai felismerése a legfontosabb.  

Intézményünk gyermekvédelmi felelősei minden tanév elején felmérik a hátrányos és 

veszélyeztetett tanulókat. (Az esetleges változásokat az osztályfőnökök térképezik fel.) 

Évente kétszer a kereseti kimutatások és az önkormányzati kritériumok alapján megállapítják 

az étkezéstérítési támogatás mértékét, és elszámolást vezetnek ennek mértékéről. 

 

A veszélyeztetettség mielőbbi felismerése érdekében figyeljük a gyermek 

személyiségében, intézményi munkájában, környezetében, életmódjában a 

veszélyeztetettségére utaló vonásokat. Kiemelten kezeljük az osztályközösség mindennapos 

munkájában az átlagostól eltérően viselkedő tanulókat. /dacos, agresszív, féktelen, illetve 

visszahúzódó, gátlásos, szorongó diák/ 

 

A környezeti ártalmakban szenvedő gyerekek számára igyekszünk kárpótlást nyújtani 

derűs, pozitív ingerekben gazdag körülmények biztosításával. Segítünk a gyermek 

szabadidejének tartalmas kitöltésében, a kialakult konfliktusok megoldásában, s a vele 

szemben fellépő helytelen előítéletek felszámolásában. A kiváltó okok megszüntetésének 

területén jelentkezik az osztályfőnök, illetve az intézmény legtöbb megoldatlan problémája.  

 

Elsődleges feladataink: 

 a tanulók személyes gondjainak feltárása, pedagógiai eszközökkel történő segítése, 

 gyermekétkeztetés biztosítása, a szociális helyzettől függő támogatása, 

 a hátrányos helyzet enyhítésére, a nehéz családi és anyagi helyzet jelzése a fenti 

intézményekhez, az ilyen jellegű problémák nyomon követése 

 a tanuló veszélyeztetett helyzetének javítása érdekében a családsegítő szolgálat és a 

gyámhivatal megkeresése, 

 különböző előadások, rendezvények szervezése, 

 a továbbképzési lehetőségek kihasználása. 

 



116 

 
116 

VII.10.1.1. Prevenciós munka 

 

Az intézmény kiemelten kezeli a megelőzés pedagógiai feladatát, különösképpen: 

 a pedagógusok, szülők és diákok számára szervezett előadások szervezését /helyes 

táplálkozás, dohányzás, drog, AIDS, alkohol/, 

 tájékoztató kiadványok eljuttatását azokhoz a családokhoz, akiknek feltételezhetően 

szükségük van segítségre, 

 felmérés végzését az osztályokban a káros szenvedélyekről, 

 személyes beszélgetést, tanácsadást, szakemberhez (orvos, pszichológus, családsegítő, 

gyámügy stb.) való irányítást. 

 

VII.10.1.2. Szociális jellegű feladatok 

A gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársak szociális jellegű feladatai elsősorban: 

 kapcsolattartás az osztályfőnökökkel a problémával küzdő, hátrányos helyzetű tanulók 

segítése érdekében, 

 javaslatétel rendkívüli segélyekre, 

 krízishelyzetben lévő tanulók gondjainak jelzése, megoldási lehetőség keresése 

pedagógiai eszközökkel, 

 a szülő és a tanuló gyermekvédelmi, rendőri, gyámügyi problémáiban való 

segítségnyújtás. 

VII.10.2. Helyzetfelmérés 

 

Segítő munkánk csak akkor lehet eredményes, ha tájékozódunk 

 a gyerekek családban elfoglalt helyéről, életmódjáról, életviteléről, 

 a fiatalok káros szenvedélyeiről, 

 önértékelési gondokról, a kudarcról, az önmegvalósítási nehézségekről, 

példaképekről, célokról, 

 a tanulók tanulási, beilleszkedési stb. nehézségeiről stb. 

 

VII.10.3. Szervezési feladatok 

 

A gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársak legfontosabb szervezési feladatai: 
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 kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal, gyermekvédelmi fogadóóra keretében, ahol 

a szülők tájékoztatást, segítséget kaphatnak a felmerülő problémáik megoldásához, 

 kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel, 

 kapcsolattartás az illetékes Gyámhivatallal, a családsegítő szolgálattal, 

Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 egyéni és csoportos problémafeltáró beszélgetési lehetőségek szervezése 

tanulókkal, szülőkkel, 

 segítségnyújtás ahhoz, hogy a diákok egyéni problémáikhoz külső szakember 

segítségét igénybe vehessék, 

 előadások szervezése a fiatalokat érintő témakörökben, 

 szabadidős tevékenységek ajánlása, 

 rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása. 

VII.10.4. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló: 

 

Hátrányos helyzet: 

Alapvető szükséglet kielégítési lehetőségei korlátozottak /család, szocio-kulturális 

hátrány/ alacsony jövedelem, alacsony fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, szülők 

alacsony iskolázottsága és műveltségi szintje. 

 

 Halmozottan hátrányos helyzet = veszélyeztetettség 

 Veszélyeztetettség: DEVIANCIA 

 

Testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődést a szülő nem biztosítja. Elhanyagoló nevelés, 

gondozás. A családban a devianciák halmozottan fordulnak elő. /alkohol, drog, brutalitás, 

bűncselekmény/ 

 

 Az osztályfőnökök segítségével: szülői, tanulói elbeszélgetés, szociometriai 

felmérés, az igazolatlan hiányzások megjelenése, túl gyakori igazolt 

hiányzás 

 Az ifjúságvédelmi felelős által összeállított kérdőív segítségével, amely 

kiterjed a család életkörülményeire, a szabad idő eltöltésére, a tanulási 

szokásokra. 
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 A tanárok egyéni megfigyelései alapján: viselkedésváltozás, a teljesítmény 

romlása, stb. esetén. 

 

 

Az egyéni hátrányok feltárása: 

 

Egészségi okból: 

- látható eltérések / sántaság, dadogás / 

Pedagógiai okból: 

- beilleszkedési zavarok, leszakadás, intézményi kudarcok, 

- tanulási nehézséggel küzdő tanulók, tanulási kudarcok 

 

Szociális okból: 

- többszörösen hátrányos helyzet, 

- magatartási rendellenességek, 

- gyermekbántalmazás 

 

VIII. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI 

RÉSZVÉTEL8 

 

Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Élén a diákönkormányzat pedagógus és diák vezetője. Tagja az intézmény 

valamennyi tanulója. Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok diákképviselőiből áll. 

Tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, melyet évente egyszer hívnak össze. 

 

Az iskola életét meghatározó döntések meghatározásában a diákokat a diákönkormányzat 

képviseli. Az osztályok véleményét a diáktanácsban aszályonként 1 vagy 2 tanuló képviseli. 

Összegyűjtik az osztályba járó diákok véleményét, amelyet képviselnek a diáktanácsban.  

 

                                                 
8 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ag) 
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A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve, 

amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 

a) Döntési joga van: (a nevelőtestület véleményének meghallgatásával) 

 saját közösségi élete működésének tervezésében, szervezésében, 

 a tisztségviselők megválasztásában és hatásköreik gyakorlásában, 

 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásában, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásakor, 

 a diákönkormányzati tájékoztatási rendszer létrehozásában és működtetésében, 

 a diákújság és az iskolarádió szerkesztőbizottságának megbízásában, a megbízatás 

visszavonásában. 

b) Egyetértési joga van: 

 a Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, 

 a szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és felosztási elveinek 

meghatározásakor, 

 a tanulók véleménynyilvánításának, illetve rendszeres tájékoztatásuk rendjének és 

formáinak meghatározásakor, 

 a tanulók jutalmazási elveinek és formáinak meghatározásakor, 

 a fegyelmező intézkedések formáinak és alkalmazási elveinek tekintetében, 

 az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a 

o jogszabályban meghatározott következő kérdések tekintetében: 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjének, a hagyományok ápolása, 

 a diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

formája és rendje, 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, 

berendezések) biztosítása, ezek használati rendje, 

 illetve megvonása, 

 az iskolai sportkör, valamint az iskolavezetés közötti kapcsolattartás 

formái és rendje, 

c) Javaslattevő, és véleményezési joga van: 

 az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, szervezésekor, 
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 a tanórán kívüli tevékenységek szervezésekor, formáinak, rendjének 

meghatározásakor, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor, 

 az iskolai sportkör működési rendjének kialakításakor. 

 

IX. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI9 

A vizsgaszabályzat célja: 

Az intézmény által szervezett vizsgák szabályozása. 

A vizsgaszabályzat hatálya  

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

                                                 
9 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ai) 
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A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága: 

 

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 

vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 

a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-

e a vizsga letételéhez előírt 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. 

 

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a 

vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkező pedagógus lehet. 

 

A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az intézményvezető -helyettes készíti elő. Az 

intézményvezető -helyettes felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása 

feltételeinek megteremtéséért. 

 

Az intézményvezető -helyettes feladata különösen: 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a 

helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. 

Vizsgakövetelmények tantárgyanként bontásban: 

 

Tantárgy megnevezése Írásbeli Szóbeli 
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Magyar nyelv és irodalom X X 

Idegen nyelvek (angol, német) X X 

Matematika X X 

Szlovák nyelv X X 

Szlovák népismeret  x 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  X 

Környezetismeret  X 

Természetismeret  X 

Fizika X X 

Kémia X X 

Biológia-egészségtan X X 

Földrajz X X 

Testnevelés gyakorlati vizsga 

Technika  x 

Informatika gyakorlati vizsga 

Ének  x 

Vizuális kultúra  x 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan  X 

 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei:   

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.  

A gyakorlati vizsgák során az adott tanév követelményrendszerében megfogalmazott 

követelményekről kell gyakorlatban számot adni. 

A zárójelben lévő magyarázata: 

  I írásbeli 

  SZ szóbeli 

Magyar nyelv és irodalom  

 

1. o: 
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 ismerje a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit.    (SZ) 

 betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezzen    (SZ) 

 pontosan olvasson szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának 

megfelelő egyszerű, rövid szövegeket;      (SZ) 

 ismeri és használja a magyar ábécé kis - és nagybetűinek írott alakjait;  (I) 

 írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz  (I) 

 

2. o: 

 ismerje a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit.    (SZ) 

 biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezzen  (SZ) 

 biztonsággal, pontosan olvasson szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket   (SZ) 

 helyesírási szabályok alkalmazása, betűrend, szótagolás, elválasztás, j betűs szavak (I) 

 szótő, toldalék leválasztása, mondatfajták felismerése    (SZ, I) 

 

3. o: 

 ismert tartalmú szöveg folyamatos, kifejező olvasása    (SZ) 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat (SZ, I) 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; (SZ) 

 a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket (SZ, I) 

 

4. o: 

 folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezzen a hangos és a néma olvasás 

területén is          (SZ) 

 az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el         (SZ) 

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat; (SZ, I) 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat; 

          (SZ, I) 

 a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igemódokat;   (SZ) 

 

 

5. o: 
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Magyar nyelv 5. osztály:  

 A kommunikációs folyamat értelmezése (SZ) 

 Különféle szövegek olvasása, megértése (SZ) 

 A magyar ábécé ismerete (SZ) 

 A szavak betűrendbe sorolása (Í) 

 A magánhangzók és a mássalhangzók tulajdonságai, időtartamuk megkülönböztetése 

(SZ) (Í) 

 A magyar nyelv illeszkedési szabályai (Í) 

 A szavak hangrendje (SZ) (Í) 

 A z elválasztás szabályai (SZ) (Í) 

 A szavak csoportosítása hangalak és jelentés szerint (SZ) (Í) 

 

Magyar irodalom 5. osztály:  

 A mesék csoportosítása, és jellemző motívumaik (SZ) 

 A népdalok fajtái, jellemzőik (a tanult példákkal) (SZ) 

 Petőfi Sándor: János vitéz (az elbeszélő költemény, helyszínek, szereplők, csodás 

dolgok, versforma (SZ) (Í) 

 A szülőföld-család versei – Petőfi Sándor: Az alföld, Arany János: Családi kör (SZ)  

 Történetek eredetről, teremtésről (A Kalevala, a Biblia történetei) (SZ) 

 Magyar írók művei- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (az ifjúsági regény fogalma, 

helyszínei szereplői) (SZ) 

 

6. o: 

Magyar nyelv 6. osztály:  

 A kommunikációs folyamat értelmezése (SZ) 

 A főnév fogalma, fajtái, felismerésük (SZ) (Í) 

 A tulajdonnevek helyesírása (Í) 

 A melléknévről tanultak (fogalma, helyesírása fokozása) (SZ) (Í) 

 A számnevekről (helyesírásuk, fokozásuk) (Í) 

 Az ige fogalma, fajtái, igeragozás, helyesírása (SZ) (Í) 

 A névmások (Í) 

 Az igenevek (Í) 

 A határozószók (SZ) 
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 A viszonyszók és a mondatszók (SZ  

 

Magyar irodalom 6. osztály:  

 A tananyag tartalma szerint: 

 A magyar mondavilág történetei (címek, példák) (SZ) 

 Arany János elbeszélő költeménye - A Toldi szereplői, helyszínei, verselése, költői 

kifejezőeszközei) (SZ) (Í) 

 A népköltészet alkotási –népdalok (fajtáinak felismerései) (SZ) 

 A népballada és a műballada (Kőmíves Kelemen, A walesi bárdok-balladai 

sajátosságai) (SZ) 

 A történelmi regény fogalma-Gárdonyi Géza: Egri csillagok. A regény helyszínei, 

cselekménye, szereplői, az író stílusa) (SZ) 

 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály versei (címek, versformák) 

(SZ) 

 Fazekas Mihály: Ludas Matyi (cselekménye) (SZ)  

 

7. o: 

Magyar nyelv 7. osztály:  

 A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, kiselőadás, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. SZ 

 A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. SZ 

 Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedése, értelmezése. SZ 

 A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása. I 

 Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai egyszerű mondatok 

esetében. I 

 Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. I 

 A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. I 

 

Magyar irodalom 7. osztály: 

 A tanuló kisepikai alkotásokban azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat, felismeri 

az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet. SZ 
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 A tanuló nagyepikai alkotásban azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat; érzékeli 

az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést. SZ 

 A tanuló felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak 

művei alapján (elsősorban 19-20. századi alkotások). SZ 

 Ismeri a romantika és népiesség, romantika és reformkor összefüggését. I 

 A tanuló egy Jókai-regényben képes a szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; 

erkölcsi választások értelmezésére és véleményezésére. I 

 Képes az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések 

azonosítására. SZ 

 Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és konfliktusviszonylatok felismerése. 

SZ 

 A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatározása. I 

 

8. o: 

Magyar nyelv 8. osztály: 

 A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: felszólalás, hozzászólás, rövid 

alkalmi beszéd, köszöntés, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. SZ 

 A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. SZ 

 Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedése, értelmezése. SZ 

 Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). I 

 A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés. I 

 Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, vélemény. I 

 Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. I 

 Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása. I 

 Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok, a tagmondatok közötti tartalmi-

logikai és/vagy grammatikai viszony felismerése. I 

 A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. I 

 

Magyar irodalom 8. osztály:  

 A tanuló felismeri az epikus közlésformát, valamint a verses és a prózaforma 

műfajmegkötő vagy műfaj-független szerepét. SZ 
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 A tanuló nagyepikai alkotásban felismeri az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet. 

SZ 

 A tanuló elemzi az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak 

művei alapján, értelmezi néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes típusát.  I 

 Elemzi a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati 

hatásukat. I 

 A tanuló ismeri egy korszak stílusirányzatait– pl. impresszionizmus, szimbolizmus, 

szecesszió –, az irányzatok és egy-egy mű összefüggését. SZ 

 Képes az irodalmi élmény megosztására, olvasmányainak ajánlására, alkalmas az 

önálló olvasmányválasztás indoklására. SZ 

 Tudja jellemezni a drámai hősöket, elemezni kapcsolataikat, konfliktusaikat. I 

 

Matematika 

 

1. o: 

 számok írása, olvasása 20-ig.       (SZ, I) 

 számszomszédok, páros és páratlan számok     (SZ, I) 

 a műveletek elvégzése fejben és írásban, bontás, pótlás   (SZ, I) 

 relációjelek          (SZ, I) 

 egyszerű szöveges feladat        (SZ, I) 

 Síkidomok rajzolása szabadon és szavakban megadott feltétel szerint  (SZ, I) 

 Testek építése testekből másolással, vagy szóbeli utasítás alapján.  (SZ, I) 

 

2. o: 

 Számolás 100-as számkörben.       (SZ, I) 

 Számok nevének sorolása növekvő és csökkenő sorrendben.   (SZ, I) 

 Számok egymástól való távolsága a számegyenesen.    (SZ, I) 

 A római számok írása, olvasása       (SZ, I) 

 Összeadás, kivonás elvégzése fejben és írásban több tag esetén is   (SZ, I) 

 Szorzás, osztás fejben és írásban.       (SZ, I) 

 Szöveges feladat értelmezése, megoldása.      (SZ, I) 
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 Hosszúság, tömeg, űrtartalom idő.      (SZ, I) 

 

3. o: 

 Számok írása, olvasása 1000-ig.       (SZ, I) 

 Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal.    (SZ, I) 

 Írásbeli szorzás egyjegyű számmal.       (SZ, I) 

 Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása.    (SZ, I) 

 Műveleti sorrend.          (SZ, I) 

 Szöveges feladat         (SZ, I) 

 Átváltások szomszédos mértékegységek között.     (SZ, I) 

 

4. o: 

 Számok írása, olvasása 10 000-ig.       (SZ, I) 

 Írásbeli összeadás, kivonás három- és négyjegyű számokkal.   (SZ, I) 

 Írásbeli szorzás egy-és kétjegyű számmal.      (SZ, I) 

 Írásbeli osztás egyjegyű számmal.       (SZ, I) 

 Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása.    (SZ, I) 

 Műveleti sorrend        (SZ, I) 

 Szöveges feladatok.         (SZ, I) 

 A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása     (SZ, I) 

 Téglatest és kocka felismerése, jellemzői      (SZ, I) 

 Átváltások szomszédos mértékegységek között.     (SZ, I) 

 

5. o: 

 A négy alapművelet elvégzése milliós számkörben     (SZ, I) 

 Negatív számok összeadása, kivonása, szorzásuk és osztásuk természetes számmal

          (SZ, I) 

 Törtek nagyság szerinti összehasonlítása. Összeadás, kivonás a törtek körében. Törtek 

szorzása, osztása természetes számmal.      (SZ, I) 

 A szög mérése, egységei. A szög fajtái.       (SZ, I) 

 Adott egyenesre merőleges „szerkesztése”.      (SZ, I) 

 Adott egyenessel párhuzamos „szerkesztése”.     (SZ, I) 
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 Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták segítségével pont 

ábrázolása a Descartes-féle koordináta-rendszerben.    (SZ, I) 

 

6. o: 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján.     (SZ, I) 

 Arányos következtetések. Egyenes arányosság.     (SZ, I) 

 Egyszerű százalékszámítási feladatok      (SZ, I) 

 Szakaszfelező merőleges        (SZ, I) 

 Háromszögek és csoportosításuk szögeik és oldalaik szerint.   (SZ, I) 

 Négyszögek, speciális négyszögek: trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz 

megismerése.          (SZ, I) 

 

7. o: 

 Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása.  (SZ, I) 

 Szorzat, hányados hatványozása.       (SZ, I) 

 Hatvány hatványozása.        (SZ, I) 

 Arány, aránypár, arányos osztás.       (SZ, I) 

 Egyenes arányosság, fordított arányosság      (SZ, I) 

 Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása          (SZ, I) 

 A háromszögek nevezetes vonalai és körei: magassága, magasságvonala, súlyvonala, 

középvonala. A háromszög köré írt és beírt köre.     (SZ, I) 

 A háromszögek kerületének és területének kiszámítása    (SZ, I) 

 Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe   (SZ, I) 

 Kör kerülete, területe         (SZ, I) 

 Egyenes hasábok tulajdonságai felszíne, térfogata.     (SZ, I) 

 Forgáshenger tulajdonságai, hálója, felszíne, térfogata    (SZ, I) 

 Lineáris függvények.         (SZ, I) 

 

8. o: 

 Kifejezések helyettesítési érétke.       (SZ, I) 

 Műveletek algebrai kifejezésekkel       (SZ, I) 

 Egyszerű elsőfokú, egész és törtegyütthatós egyenletek megoldása mérlegelvvel. 
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 egyszerű szöveges feladatok megoldása      (SZ, I) 

 Pitagorasz tétele és alkalmazása       (SZ, I) 

 Eltolás, Kicsinyítés és nagyítás       (SZ, I) 

 Lineáris függvény és tulajdonságai       (SZ, I) 

 Táblázat és grafikonok elemzése       (SZ, I) 

 

Angol nyelv 

 

1. o: 

 

Beszédértés 

A tanuló  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat  

 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 tudjon megközelítőleg helyes hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat 

ismételni, kimondani 

 beszédben minél inkább közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak képzését, 

 

Szókincs 

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel, amely körülbelül 100 aktív és 50 passzív szóból áll. 

 

2. o: 

 

Beszédértés 

A tanuló  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, 

 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, 
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Beszédkészség 

A tanuló  

 tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű 

mondatokat ismételni és kimondani, 

 dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is elmondani 

 

Olvasásértés 

A tanuló  

 ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 tudjon szavakat, egyszerű mondatokat helyesen másolni, 

 tudja az angol ABC betűit diktálás után megérteni és leírni 

 

Szókincs 

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel. Ez átlagosan 150 aktív és 80 passzív szóból áll. 

 

3. o: 

 

Beszédértés 

A tanuló  

 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat, 

 tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 tudjon egyszerű mondatokat képezni és azokat helyes hanglejtéssel, intonációval 

kimondani  

 egyszerű szövegeket tudjon memoriterként is elmondani 

 

Olvasásértés 

A tanuló  



132 

 
132 

 ismerje fel az eddig tanult szavakat, kifejezéseket írott formában és értse is meg őket 

 tudjon egyszerűbb szöveget hangosan, folyamatosan, helyes kiejtéssel és intonációval 

olvasni 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 legyen képes diktálás után, ismert szavakat, kifejezéseket helyesen leírni  

 tudjon minta alapján feladatokat megoldani, 

 ismerje az angol ABC betűit és tudjon egyszerűbb szavakat betűzni. 

 

Szókincs 

A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel. Ez átlagosan 250 aktív és 100 passzív szóból áll. 

 

 

4. o: 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  

 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 
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 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;  

 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír. 

 

5. o: 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál;  

 

Íráskészség 

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír. 
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6. o: 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 részt vesz egyszerű párbeszédben. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz. 

 

7. o: 
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Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz. 

 

8. o: 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri;  

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti. 

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 

Német nyelv 

 

1. o: 
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A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni. Tudjon 1-2 verset ill. mondókát elmondani 

 

2. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni. Tudjon 1-2 verset ill. mondókát elmondani. Legyen 

képes ismert szavakat elolvasni és lemásolni. 

 

3. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni. Tudjon 1-2 verset és mondókát elmondani. Legyen 

képes ismert szavakat, rövid szövegeket elolvasni és lemásolni 

4. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni. Tudjon 1-2 verset és mondókát elmondani. Legyen 

képes ismert szavakat, rövid szövegeket elolvasni és lemásolni. Tudjon néhány mondatot 

önmagáról elmondani. 

 

5. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni.  Legyen képes rövid szövegeket elolvasni és megérteni. 

Tudjon ismert témáról mintát követve 1-2 rövid mondatot írni. 

 

6. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár egyszerű utasításait. Legyen képes egyszerű kérdéseket 

megérteni, ezekre röviden válaszolni. Tudjon néhány mondatot önmagáról elmondani.  

Legyen képes rövid szövegeket elolvasni és megérteni. Tudjon ismert témáról 1-2 rövid 

mondatot írni. 
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7. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár utasításait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és ezekre tudjon 

röviden válaszolni. Tudjon néhány mondatot önmagáról és családjáról elmondani.  Legyen 

képes egyszerű szövegeket elolvasni és megérteni. Tudjon ismert témáról 3-4 rövid mondatot 

írni. 

 

8. o: 

 

A tanuló tudja követni a tanár utasításait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és ezekre tudjon 

röviden válaszolni. Tudjon néhány mondatot önmagáról, családjáról, lakóhelyéről, 

tanulmányairól elmondani.  Legyen képes rövid szövegeket elolvasni és megérteni. Tudjon 

ismert témáról 5-6 mondatot írni. 

 

Szlovák nyelv 

 

1. o: 

 

- Meg tudja nevezni családtagjait SZ 

- Egyeztetni tudja a képeket és a szavakat; SZ 

- Meg tudja nevezni az évszakokat, a hónapokat, hét napjait SZ 

 

2. o: 

 

- Meg tudja nevezni családtagjait, tantárgyait. SZ 

- Meg tudja nevezni a közlekedési eszközöket, a háziállatokat, a gyümölcsöket és a 

zöldségeket. SZ 

- Biztosan felismeri a tanult betűket; SZ 

 

3. o: 

 

- Az írott szlovák ábécé kis- és nagybetűinek ismerete. Szavak, szószerkezetek biztos 

másolása, írása. SZ, I 
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- Rövidebb irodalmi művek, népköltészeti alkotások önálló olvasása.   SZ 

- Rövid dal, vers, mondóka önálló elmondása SZ 

 

4. o: 

 

- Megérti az egyszerű kérdéseket, válaszaiban megfelelően reagál rá; SZ 

- Szavak, szószerkezetek biztos másolása, írása. I 

- Hibátlanul alakítja és kapcsolja a tanult betűket az ismert szavakban, 

szókapcsolatokban, egyszerű mondatokban SZ, I 

 

5. o: 

- Hallás után legyen képes megoldani az ismerős, gyakorolt feladatokat 

- Kapcsolódjon be párbeszédekbe, legyen képes irányított kommunikációra tanáraival, 

társaival 

- Hangos olvasás során ügyeljen a helyes artikulációra, a pontos, érthető, folyamatos 

olvasásra 

- Másoljon hibátlanul egyszerű írott és nyomtatott szövegről. Írjon hibátlanul 

tollbamondást. Hibáit tudja segítséggel javítani. 

 

6. o: 

- Tudja magát szlovák nyelven kifejezni, legyen képes környezetével e nyelven 

kapcsolatot teremteni 

- Ismerje és használja megszerzett tudását, ismereteit és a mindennapos érintkezés 

udvarias nyelvi formáit 

- Értse meg az olvasás során az olvasottak lényegét, tartalmát, segítő kérdésekre tudja 

azt elmondani. Legyen képes az elhangzott szövegből egyszerű információkat 

kiemelni  

- Váljon képessé rövidebb terjedelmű szövegek önálló elolvasására, megértésére, 

írásbeli feldolgozására 

 

7. o: 

- Legyen képes rövidebb szövegek lényegének hallás utáni megértésére.  

- Legyen megfelelő tudása és önbizalma a mindennapi kommunikációban való 

részvételre. 



140 

 
140 

- Beszéde legyen kifejező 

- Legyen képes strukturálisan jól megkoreografált magánlevelek, képeslapok, meghívók 

létrehozására. 

-  

8. o: 

- Legyen megfelelő tudása és önbizalma a mindennapi kommunikációban való 

részvételre. 

- Beszéde legyen kifejező, ne ejtsen nyelvhelyességi szempontból súlyos hibákat. 

Véleményét, gondolatait tudja kifejezni egyszerű formában 

- Ismerje az udvariassági normákat társai és a felnőttek irányába történő 

kommunikációjában 

- A mindennapos kommunikációs helyzetekben használja bátran nyelvtudását, 

szókincsét a segítségkérés és segítségadás, a bemutatkozás, a család, az iskola, a 

lakóhely, a napirend, a közlekedés és utazás, a posta, a telefon, a szálloda, az étterem, 

a vendégség, a bevásárlás, a mozi, a színház, az egészség-betegség, a sport, az idő és 

az időjárás témaköreiben 

- Írásképe és írástempója tükrözze a korának megfelelő szintet. Ismerje a legfontosabb 

szövegtípusok formai-strukturális követelményeit, így legyen képes strukturálisan jól 

megkoreografált magánlevelek, képeslapok, meghívók létrehozására 

Szlovák népismeret:  SZ 

 

1. o: 

- Ismeri a hagyományos vallási ünnepek elnevezéseit, szimbólumait. 

- Meg tudja nevezni a konyhakerti növényeket, a jellemző háziállatokat és 

munkaeszközöket. 

- Ismeri a legjellemzőbb kifejezéseket a négy évszak jelenségeinél. 

- El tud énekelni helyi nyelvjárású népdalt. 

- Tud mondani találós kérdést, ismer gyermekjátékot. 

 

2. o: 

- Be tudja mutatni családtagjait és szűkebb rokonságát. 

- Elsajátítja a családtagok helyi nyelvjárásban használt elnevezéseit 

- Ismeri a hagyományos vallási ünnepek elnevezéseit, szimbólumait. 
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- Meg tudja nevezni a konyhakerti növényeket, a jellemző háziállatokat és 

munkaeszközöket. 

- Ismeri a legjellemzőbb kifejezéseket a négy évszak jelenségeinél. 

- El tud énekelni helyi nyelvjárású népdalt. 

- Tud mondani találós kérdést, ismer gyermekjátékot. 

- Részt vesz hagyományőrző ünnepségeken 

 

3. o: 

- Ismeri azon épületeket, melyek jelentősek a nemzetiségi élet alakulásában. 

- Tud születés- és névnapot köszönteni. 

- Fel tudja sorolni az évszakok, a hónapok, a hét napjainak alapvető jegyeit. 

- A közösségi élet során aktívan alkalmazza a tanult mondókákat, népdalokat és 

gyermekjátékokat, aktívan ismer 10 népdalt, 3 gyermekjátékot. 

 

4. o: 

- Megismeri a helyi nyelvjárási szavakat. 

- Ismeri a naptári ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. 

- Meg tud nevezni néhány települést, ahol szlovákok élnek. 

- Tudja az olvasott műveket képekben megjeleníteni, ábrázolni 

- Ismeri a helyi népviselet főbb ruhadarabjait, népművészeti motívumait, népi 

hangszereit 

 

5. o: 

- A tanuló ismeri Szlovákia szimbólumait, főbb városait, tájegységeit.  

- Ismeri a magyarországi szlovákok régióit, jelentősebb központjait, kétnyelvű 

megnevezéseit. 

- Fel tudja sorolni a magyarországi szlovákok vallási, nyelvi megoszlását. 

- Ismeri a szlovák tradicionális ünnepi ételeket, a helyi jellegzetes ételeket. 

- Ismeri a helyi gazdálkodási módokat. 

- A közösségi élet során aktívan alkalmazza a tanult népdalokat, a néptáncok 

koreografált lépéseit, közmondásokat, szólásokat 

- Tudja az olvasott műveket (népmese, ballada, legenda, monda) röviden szóban 

interpretálni 
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6. o: 

- Fel tudja sorolni a magyarországi szlovákok vallási, nyelvi megoszlását. 

- Ismeri a szlovák tradicionális ünnepi ételeket, a helyi jellegzetes ételeket. 

- Ismeri a helyi és regionális népviselet elnevezéseit az adott nyelvjárásban is, ismeri 

népi hangszereit, díszítőművészetét. 

- Ismeri a helyi gazdálkodási módokat. 

- A közösségi élet során aktívan alkalmazza a tanult népdalokat, a néptáncok 

koreografált lépéseit, közmondásokat, szólásokat. 

- Megismeri a hazai szlovák közélet legismertebb szereplőit (egy-egy helyi, regionális 

írót, költőt, gyűjtőt). 

- Képes leírni az egyházi és naptári ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket.  

- Tudja az olvasott műveket (népmese, ballada, legenda, monda) röviden szóban 

interpretálni 

 

7. o: 

- A tanuló ismeri őseinek hazáját, első, írott nyelvét, államát, vezetőjét 

- Ismeri a magyarországi szlovákok földrajzi elhelyezkedését, településeit, különbséget 

tud tenni a hegyvidéki és az alföldi szlovák gazdálkodás, életmód között.  

- Ismeri a régmúlt jellegzetes foglalkozásait, népi mesterségeit, tudja, melyek a családi 

és társas munkák  

- Ismeri a tradicionális szlovák ételeket, a helyi jellegzetes ételeket, azok elkészítési 

módját. 

- Ismeri a helyi népviselet (női és férfi, hétköznapi és ünnepi) ruhadarabjait. 

- Aktívan alkalmazza a tanult népdalokat, néptáncokat, közmondásokat, szólásokat. 

 

8. o: 

- A tanuló ismeri őseinek hazáját, első, írott nyelvét, államát, vezetőjét. 

- Ismeri a magyarországi szlovákok letelepedésének körülményeit, szakaszait, 

nyelvjárásait. 

- Különbséget tud tenni a szlovák irodalmi nyelv és a hazai szlovák nyelvjárások között, 

bővíti tudását, gyűjtőmunkáját a helyi nyelvjárásban. 

- Ismeri a magyarországi szlovákok földrajzi elhelyezkedését, településeit, különbséget 

tud tenni a hegyvidéki és az alföldi szlovák gazdálkodás, életmód között.  

- Ismeri a régmúlt jellegzetes foglalkozásait, népi mesterségeit, tudja, melyek a családi 
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és társas munkák. 

- Ismeri a tradicionális szlovák ételeket, a helyi jellegzetes ételeket, azok elkészítési 

módját. 

- Ismeri a helyi népviselet (női és férfi, hétköznapi és ünnepi) ruhadarabjait. 

- Aktívan alkalmazza a tanult népdalokat, néptáncokat, közmondásokat, szólásokat. 

 

Történelem    (Sz) 

 

5. o: 

- a régészek munkája, néhány írásos és íratlan emlék felsorolása 

- a zsákmányoló és termelő ember foglalkozásai, eszközei, eszközeinek anyaga 

- mutassa meg a térképen az ókori-kelet államait, ismertesse az átvett kulturális és 

egyéb értékeit 

- vaktérképen jelölje be Athént és Spártát, ismerje a két városállam jellemzőit 

- foglalkozás, nevelés, állam irányítása/ 

- tudja térképen nyomon követni a görög – perzsa háborúk eseményeit 

- ismerjen egy római mondát 

- ismerje a római államformákat és azok jellemzőit 

- tudjon elmondani egy bibliai történetet 

- ismerje a középkori uradalom részeit 

- ismerje a céhek feladatait és működésüket 

- Szent István állam és egyházszervező munkája 

- Magyarország László és Kálmán uralkodása idején 

- IV. Béla uralkodásának jellemzői a tatárjárás előtt, az ország újjáépítése 

 

 

6. o: 

- ismerje Károly Róbert jövedelemforrásait, Nagy Lajos 1351. évi törvényeit 

- ismerje Hunyadi János törökellenes harcait, tudja követni a térképen 

- Mátyás hatalmának alappillérei 

- ismertesse a felfedezések hatását a társadalom fejlődésére, a gazdaság átalakulására    

- ismerje a reformáció kiemelkedő alakjait, lényegét 

- ismerje a Rákóczi szabadságharc legfontosabb eseményeit / ideje, ország- 
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- gyűlések, ütközetek/ 

- tudja elmondani Széchenyi reformterveit, gyakorlati alkotásait 

- Kossuth programjának lényege 

- ismerje az 1848. évi áprilisi törvények jelentőségét, a szabadságharc legfontosabb 

ütközeteit, szereplőit, Mutassa meg a térképen! 

 

 

7. o: 

- második ipari forradalom találmányai és feltalálói, köztük a korszak magyar feltalálói 

- a kiegyezés ideje, okai, hatása a társadalmi, gazdasági, kulturális életre     

- az első világháború frontjai, szembenálló felek, az események követése a térképen 

- a trianoni békeszerződés ismerete 

- hasonlóság és különbség a kommunista diktatúra és a nácizmus között 

- a Horthy- korszak jellemzése /miniszterek, programok / 

- szembenálló nagyhatalmak és szövetségeseik a második világháborúban 

- Magyarország revíziós eredményei 

- térképen mutassa meg Németország nyugati és keleti hadműveleteit, ismerje 

- a jelentősebb ütközetek helyét idejét 

- tudja mi a holokauszt 

- hazánk német megszállása és annak következményei 

 

8. o: 

- ismerje a két világrendszer katonai, gazdasági szervezeteit 

- a hidegháború és konfliktusai 

- ismerje a Rákosi-korszak zsarnokságát 

- az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményei 

- a kádári „puha” diktatúra jellemzői 

- ismerje a piacgazdaság és tervgazdaság különbségét 

- az EU. Létrejötte, működése /előzmény, tagországok, fizetőeszköz stb./ 

- ismerje a legfontosabb állampolgári kötelességeket és jogokat 

- Magyarország politikai intézményei és feladata 
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Környezetismeret      (SZ) 

 

1. o: 

 Az élőlényekre jellemző tulajdonságok bizonyítása növény, állat, ember esetében.   

 Élő és élettelen összehasonlítása 

 ház körül élő állatok megnevezése, egy-egy (az ember számára) jellemző tulajdonsága 

 Az ember főbb testrészei. 

 Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

 Évszakok, és jellemző időjárásuk. 

 Az időjárás elemei. 

 

2. o: 

 Halmazállapotok. 

 Az égés folyamata (égési feltételek, éghető és éghetetlen anyagok, égéstermékek). 

Éghető anyagok a környezetünkben.   

 A helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok felismerése, 

csoportosítása 

 Állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). 

 

3. o: 

 A mező (szántóföld, rét, legelő). 

 Néhány jellemző vadon élő és termesztett növény felismerése, hasznosítása.  

 Hazai vadon élő állatok (rókalepke, kárász, csuka, mezei pocok, mezei nyúl, fácán,). 

 Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. 

 A hazai vizek, vízpartok néhány jellemző élőlénye. Haszonállatok: mézelő méh, 

szürke marha, mangalica, racka. 

 Ártéri gyümölcstermesztés (alma, meggy), őshonos ártéri szőlészet.   

 Vadon élő állatok: kárász, csuka, nemes kócsag, fehér gólya, seregély, rókalepke, 

feketerigó.  

 Gyógy- és fűszernövények: galagonya, szeder, menta. 

 Az egészséges életmód 

 Körfolyamat: a víz körforgása a természetben. 

 Sós víz, édesvíz. 
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4. o: 

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében. 

 Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyújtás a szükséges 

élethelyzetekben. 

 A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslése. 

 Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak 

bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

 Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben, néhány jelentős kulturális és 

természeti értékének ismerete. 

 

 

Természetismeret    (SZ) 

 

5. o: 

 

 Élet a kertben: zöldségek, gyümölcsök és kártevőik   

 Keverékek és oldatok   

 A hőmérséklet és mérése 

 A halmazállapot-változások és a hőmérséklet változása  

 Égés és tűzoltás 

 Tájékozódás a természetben A domborzat és a vizek ábrázolása a térképen. 

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Az időjárás elemei és az éghajlat 

 Hazánk fő folyói: a Duna és a Tisza, tavaink 

 Állatok a házban és a ház körül   

 Az ember szervezete és egészsége 

 

6. o: 

 Az erdő életközössége 
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 A Naprendszer 

 Amit a Holdról tudni kell  

 Tájékozódás a gömb alakú Földön: a szélességi és a hosszúsági körök  

 A Föld forgása, keringése, az éghajlati övezetek, a Föld éghajlatát alakító tényezők 

 Alföldjeink és hegyvidékeink kialakulása 

 Hazánk nagy tájai, fővárosunk Budapest 

 A füves területek életközössége  

 Vizek, vízpartok életközössége  

Fizika 

 

7. o: 

 

Mozgások témakör: 

- Mozgások ismerete (keringés, forgás, részecskemozgás, egyenletes, változó stb.) Sz 

- Az egyenletes mozgás sebességének meghatározása az út és idő hányadosaként I 

- Ismerje a tömeg fogalmát, jelét, mértékegységét                                                   Sz, I 

- Tehetetlenség törvénye                                                                                           Sz 

- A sűrűség értelmezése, jele, mértékegységei                                                       Sz, I 

- Erőhatás, erő értelmezése, erőfajták                                                                       Sz 

- Hatás – ellenhatás törvénye                                                                                    Sz 

- Súrlódás mikor hasznos, mikor káros                                                                       Sz 

- Gravitációs mező, gravitációs kölcsönhatás                                                             Sz 

- Forgatónyomaték elemi szintű fogalma                                                                    Sz 

Energia témakör: 

- Energia fogalma, energiafajták, energia megmaradás törvénye                               Sz 

- Teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége                                                             Sz 

- Hatásfok értelmezése, jele                                                                                     Sz 

Hőjelenségek témakör: 

- A hőmérséklet jele, mértékegysége ( Celsius-skála ) , hőmérőtípusok                 Sz 

- Hőmérséklet kiegyenlítődés                                                                                     Sz 

- Hőmennyiség fogalma                                                                                             Sz 

- Halmazállapotok és halmazállapot változások                                                      Sz 

- A tüzelőanyagok égése                                                                                          Sz 
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- A gyors és a lassú égés.                                                                                             Sz 

- Hőtágulás és gyakorlati szerepe.                                                                               Sz 

 

 

8. o: 

 

Nyomás témakör: 

- A nyomás fogalma, mértékegysége.                                                                     Sz, I 

- A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű esetekben az erő és a 

felület hányadosaként.          I 

- A folyadékoszlop nyomása.                                                                                Sz 

- Nyomás gázokban, légnyomás.                                                           Sz 

- Arkhimédész törvénye.                                                                     Sz 

- Egyszerű számítások végzése Arkhimédész törvénye alapján.                              I 

- A hang keletkezése, terjedése, energiája.                                                         Sz 

 Elektromosság, mágnesség témakör: 

- Mágnesek, mágneses kölcsönhatás.                                                          Sz 

- Földmágnesség és iránytű.                                                                         Sz 

- Az anyag elektromos tulajdonságú részecskéinek (elektron, proton és ion) létezése. Az 

atomok felépítettsége.  Sz 

- Kétféle (negatív és pozitív) elektromos állapot.                                            Sz 

- A feszültség fogalma és mértékegysége.                                                   Sz 

- Az elektromos áramkör és részei.                                                             Sz, I 

- Az elektromos egyenáram fogalma.                                                         Sz 

- Ohm törvénye. Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján.             Sz, I 

- Az elektromágneses indukció jelensége.                                                     Sz 

- Váltakozó áram és gyakorlati alkalmazása.                                                   Sz 

Optika, csillagászat témakör: 

- A fény egyenes vonalú terjedése.                                                                 Sz 

- A fényvisszaverődés és a fénytörés                                                             Sz 

- Hétköznapi optikai eszközök képalkotása.                                                  Sz, I  

- A szem képalkotása. Rövidlátás, távollátás, színtévesztés                       Sz 

- A tárgyak színének egyszerű magyarázata.                                              Sz 

- Elsődleges és másodlagos fényforrások.                                                   Sz 
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- A Naprendszer szerkezete.                                                                         Sz 

 

Kémia 

 

7. o: 

 Ismerje meg és tudja alkalmazni a tanuló a laboratóriumi munka szabályait. 

 Ismerje meg a legfontosabb baleset megelőzési és tűzvédelmi szabályokat. 

 Legyen tisztában a kémia tudományága, és a kémia tantárgy jelentőségével, 

feladataival. 

 Ismerje meg a tanuló a levegő és a víz alkotóelemeit, legyen képes a megismert kémiai 

anyagok csoportosítására, ismerje azok legfontosabb tulajdonságait. 

 Tudja, mit jelent a kémiai változás, s ennek milyen további felosztása van.  

 Ismerje fel felelősségét a levegő és a víz szennyezettségének csökkentésében. 

 Ismerje a periódusos rendszer első húsz elemének nevét, vegyjelét. 

 Ismerje az atomot felépítő elemi részecskéket, azok elhelyezkedését az atomon belül. 

 Tudja használni a periódusos rendszert az elemek rendszámának, 

elektronszerkezetének meghatározására. 

 Ismerje a kémiai részecskék kapcsolódási típusait 

 Szerezzen jártasságot a kémiai jelrendszer használatában. 

 Legyen tisztában a háztartási vegyszerek szakszerű felhasználásával, tudja értelmezni 

ezek használati utasítását. 

 

8. o: 

 Ismerje és tudja alkalmazni a tanuló a laboratóriumi munka szabályait. 

 Ismerje meg a legfontosabb baleset megelőzési és tűzvédelmi szabályokat. 

 Ismerje fel az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatása közötti 

összefüggést. 

 Ismerje fel az anyagok tulajdonságai és a köznapi felhasználásuk közötti összefüggést. 

 Tudja értelmezni kémiai szempontból a mindennapi életben előforduló anyagokhoz 

mellékelt használati utasításokat. 

 Ismerje a mérgező anyagok jelölését. Legyen tisztában azzal, hogy a mérgező 

anyagokkal nagyon körültekintően kell bánni. 
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 Ismerje fel a kémia jelentőségét a környezet védelmében, illetve a környezeti károk 

helyreállításában. 

 Legyen tisztában a nyersanyagok és az energia gazdaságos és takarékos 

felhasználásának szükségességével. 

 Tudja értelmezni kémiai szempontból a mindennapi életben előforduló anyagokhoz 

mellékelt használati utasításokat. 

 Ismerje a mérgező anyagok jelölését. Legyen tisztában azzal, hogy a mérgező 

anyagokkal nagyon körültekintően kell bánni. 

 Ismerje fel az anyagokkal való gondatlan bánásmód következményeit, sajátítsa el a 

környezettudatos magatartásmódot. 

 Ismerje a vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználásukat. 

 Ismerje az anyagok kémiai és köznapi nevét és a fontosabb anyagok kémiai jelét. 

 

Biológia 

 

7. o: 

 - Ismerje a tanuló a távoli tájak legjellegzetesebb növény- és állatfajait, azok 

életmódját. Ismerje az egyes éghajlati övekben található életközösségeket, a tanult 

fajokat tudja besorolni ezekbe.  

 - Lássa az egyes életközösségeken belül az alapvető ökológiai összefüggéseket. 

 - Legyen tisztában azzal, hogy a természeti adottságok, az élővilág és az emberi 

tevékenység egymással szoros összefüggésben vannak. 

 - Tudjon összeállítani táplálékláncokat a távoli tájak életközösségeiből. 

 Tudja a bioszféra fogalmát és kiterjedését. 

 Értse, hogy az élőlények a környezeti feltételek változásait csak tűrőképességük 

határain belül képesek elviselni. 

 Ismerje az élettelen környezeti tényezők jelentőségét. 

 Tudjon összeállítani táplálékláncot a tanult életközösségek élőlényeiből. 

 Értse a természetes és a mesterséges életközösségek közötti különbséget. 

 Ismerje a talaj, a víz és a levegő szennyezésének leggyakoribb formáit. 

 - Legyen tisztában a tanuló azzal, hogy a tudományos rendszertan alapján valamennyi 

élőlényt rendszerezhetünk. 
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 - Lássa a rendszertani kategóriák hierarchikus felépítését. 

 - Tudja besorolni rendszertanilag az egyszerűbb fajokat. 

 

8. o: 

 

 - Tudja, hogy a legtöbb élőlény sejtekből épül fel, a sejtek szöveteket, a szövetek 

szerveket, azok szervrendszereket alkotnak.  

 - Ismerje a sejt legfontosabb részeit. 

 - Ismerje az ember bőrének három fő rétegét és azok funkcióját. 

 - Legyen tisztában az ember mozgásszervrendszerének fő részeivel, azok szerepével. 

 - Tudja, hogy a légzés során felvett oxigén a tápanyagok lebontásához szükséges.  

 - Tudja, hogy a légzés lényege a gázcsere: az oxigén felvétele és a szén-dioxid leadása. 

 - Ismerje az ember légzőszervrendszerének részeit. 

 - Ismerje az ember emésztőszervrendszerének részeit, azok feladatait. 

 - Tudja a legfontosabb vitaminok nevét, szerepét az emberi szervezetben. 

 - Ismerje az ember kiválasztási és keringési szervrendszerének részeit, a vér 

összetevőit, azok feladatát. 

 - Ismerje az emberi szív felépítését, működésének legfontosabb lépéseit. 

 - Ismerje az ember szaporító-szervrendszerének részeit, működését, a férfi és női 

ivarsejt képződése közötti különbségeket. 

 - Ismerje a legfontosabb fogamzásgátlási módszereket. 

 - Ismerje az ember egyedfejlődésének szakaszait. 

 - Értse a különbséget a növekedés és a fejlődés között. 

 - Ismerje az egyes érzékszerveink felépítését, működését. 

 

Földrajz 

 

7. o: 

 

-  A tanuló rendelkezzen elemi szintű tájékozottsággal a különböző méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában, éghajlati diagramok elemzésében. 
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-  Legyen tájékozott az Európán kívüli földrészek helyzetét, felszínét, éghajlatát, 

vízrajzát, élővilágát, fontosabb nyersanyagait illetően.  

-  Tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség elemeit, ismerje azok 

jellegzetességeit az egyes kontinenseken. 

-  Ismerje a kontinensek alapvető népességi jellemzőit. 

-  Lássa a mezőgazdaság és az éghajlat összefüggéseit. 

-  Ismerje az Európán kívüli földrészek legfontosabb természet- és társadalom-

gazdaságföldrajzi jellemzőit, az egyes országok jelentőségét.  

-  Rendelkezzen alapvető topográfiai ismeretekkel 

 

8. o: 

 

-  A tanuló rendelkezzen elemi szintű tájékozottsággal a különböző méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában, éghajlati diagramok elemzésében. 

-  Legyen tájékozott az Európát, azon belül Magyarországot és az Európán kívüli 

földrészek helyzetét, felszínét, éghajlatát, vízrajzát, élővilágát, fontosabb 

nyersanyagait illetően.  

-  Tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség elemeit, ezek közül ismerje azokat, 

amelyek hazánkra vonatkoznak. 

-  Lássa a mezőgazdaság és az éghajlat összefüggéseit. 

-  Ismerje a Magyarországra vonatkozó alapvető természeti és társadalom-

gazdaságföldrajzi jellemzőket.  

-  Ismerje és tudja elhelyezni a térképen legfontosabb városainkat, településeinket. 

-  Ismerje Európa és az Európán kívüli földrészek legfontosabb természet- és 

társadalom-gazdaságföldrajzi jellemzőit, az egyes országok jelentőségét.  

-  Rendelkezzen alapvető topográfiai ismeretekkel Európát és az Európán kívüli 

földrészeket illetően. 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan   (SZ) 

 

1. o: 

- énkép, önismeret, az önkifejezés és az önbizalom 

- Saját viselkedésünk elemzése. 

- személyes érzések és gondolatok feltárása 
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- családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékei 

 

2. o: 

- Önismeret 

- Az iskoláskor életmódbeli sajátosságai 

- A lakóhelyi közösség hagyományai 

- A környező élővilág megóvására 

- Az erkölcsi jó és rossz megvizsgálása a mesék világában. 

 

3. o: 

- Mi változott meg rajtam az iskolába lépésem óta 

- baráti kapcsolatok szociális és erkölcsi érzékenység erősítése. 

- A szabályok alakulásának és szerepének megértése a közösségek életében 

 

4. o: 

- kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk 

- Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát 

gazdagítja. 

- környezettudatos szemlélet  

- Felelősségtudat 

 

5. o: 

- testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismeretek 

- beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia 

- barátság ápolása esetleges konfliktusok feloldása 

- csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

 

6. o: 

- etnikai és vallási sokszínűség 

- internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek  

- tulajdonhoz való személyes viszony, köztulajdon fogalma 

- Médiaviselkedést befolyásoló hatásai 

- A vallások sokszínűségével és közös jellemzői 
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7. o: 

- önelfogadás és az akaraterő 

- az intim párkapcsolat szerepe az emberek életében 

- egymás iránti felelősség 

- autonóm gondolkodás és cselekvés 

 

8. o: 

- európai identitás, globális világában 

- kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt keverednek egymással 

- személyes jövőkép  

- egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek 

- A nagy világvallások legfontosabb tanításainak 

Ének - zene   (SZ) 

 

1. o: 

- Dalkezdés megadott hangról, megadott tempóban, helyes ritmusban 

 

2. o: 

- Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tempóban, helyes 

ritmusban 

- játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és hangokkal  

 

3. o: 

- Dalkezdés megadott hangról, megadott tempóban, helyes ritmusban 

- tud énekelni emlékezetből 

 

4. o: 

- A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

- A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismeri 

kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer 

 

5. o: 

- Himnusz éneklése fejből. 
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- 5 magyar népdal éneklése 

- A tanult zenei elemeket felismeri 

 

6. o: 

- Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is. 

- szolmizálva olvas 

 

7. o: 

- Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

- a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvas. 

 

8. o:  

- Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekel 

- a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvas. 

 

Technika és életvitel  (SZ) 

 

1. o: 

- A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásán 

- A háztartási és közlekedési veszélyek 

- egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés 

- hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése 

 

2. o: 

- A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása 

- A háztartási és közlekedési veszélyei 

- Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

- A hétköznapjainkban használatos anyagok, tulajdonságaik megállapítása, 

tapasztalatok megfogalmazása 

 

3. o: 

- Víz és elektromos áram használata takarékosan. 
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- Hogyan védekezhetünk a betegségek ellen 

- Személyi higiénia, mosakodás, fürdés, fogmosás fontossága 

- gyalogos közlekedés szabályai helyben, lakott területen és a lakott területen kívüli 

közlekedés 

- Viselkedési szabályok a tömegközlekedési eszközök használata közben 

4. o: 

- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – 

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

- Munkaeszközök célszerű megválasztása 

- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok 

- A kerékpár használatához szükséges ismeretek 

 

5. o: 

- Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységek 

- A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet 

- A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a természeti 

környezetre gyakorolt hatásai 

- Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk 

- A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

 

6. o: 

- Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. 

- Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok 

érzékelhető tulajdonságainak azonosítása 

-  A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. 

-  A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, 

veszélyforrásai ismerete. Biztonságos közlekedési magatartás. 

- Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az szabályait. 

- Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást 

 

7. o: 

- A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, szerelvények 

szerkezete és működése 
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- Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek 

- A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

- Hulladékgazdálkodás  

- kerékpáros közúti közlekedés 

- A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az élethelyzetek és az 

életminőség összefüggései 

 

8. o: 

- A háztartás elektromos rendszere 

- Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

- Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges 

praktikus életvezetési ismeretek  

- A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek 

biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és 

környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. 

- Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

- A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek 

érzékelésének, becslésének képessége. 

- A takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák 

- A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

- Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

 

Vizuális kultúra    

 

1. o: 

- Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek (pl. 

hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstárgyak, csodaeszközök), természetes és 

épített környezetének (pl. indák, ligetek, erdők, vizek, paloták, hidak, tornyok) 

illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek felidézésével, a fantázia által. 

- Állatokról vagy növényekről készült fotó vagy fénymásolat kiegészítése mesebeli 

környezettel, vagy az állat felületének kitöltése kitalált mintákkal 
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2. o: 

- Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek (pl. 

hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstárgyak, csodaeszközök), természetes és 

épített környezetének (pl. indák, ligetek, erdők, vizek, paloták, hidak, tornyok) 

illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek felidézésével, a fantázia által. 

- Állatokról vagy növényekről készült fotó vagy fénymásolat kiegészítése mesebeli 

környezettel, vagy az állat felületének kitöltése kitalált mintákkal 

- Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése 

 

3. o: 

- Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli 

helyszínek (pl. kerek erdő, labirintus, vár, palotakert, folyó) megjelenítése a 

különböző nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban 

és térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

- Regényes várak és lakói (különböző vártípusok, váralaprajzok, vártervek). 

- Természeti formák látvány utáni ábrázolása 

 

4. o: 

- Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli 

helyszínek megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta 

lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, 

mintázva, installálva). 

- Tananyag, téma: színkeverési feladatok (színtorony készítése, hideg – meleg 

színkontrasztra épülő színkompozíció, a kiegészítő színek hatása. A varázsló 

színárnyalatos kertje (főszínekből keverhető színárnyalatok).  

- Különböző évszakok tájképeinek elemzése (fotó, festmény), és tájkép festése látvány 

után 

 

5. o: 

- A valós forma átalakítása színekkel és mintákkal.  

- Valós formák ábrázolása kitalált mintákkal.  

- Karikatúrafigurák tervezése valós formák átalakításával. Karakteres vonások 

kiemelése. 
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- Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás 

 

6. o: 

- A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó 

tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján 

- Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban 

 

7. o: 

- Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotó kollázs/montázs, pasztell, vegyes 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 

rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával 

 

8. o: 

- Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes 

technikákkal (pl. színismeretek áttekintése, a monokróm festészet), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával.  

- Színkontrasztok 

Az írásbeli vizsga menete 

A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 

tételeket. 

A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 

(golyóstollal) kell elkészíteni. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat egymás között nem cserélhetik. 
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A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

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

csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként 

a) negyvenöt perc, 

b) nemzeti, etnikai kisebbség nyelve, illetve célnyelv használata esetén hatvan 

perc, 

c) magyar nyelv és irodalom, valamint nemzeti, etnikai kisebbségi anyanyelv és 

irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló 

időt meg kell növelni. 

Ha a vizsgáztató tanár 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 tanár a 

szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az intézményvezetőnek. 

Az intézményvezető az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár 

nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely 

lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató 

tanár, az iskola intézményvezetője és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a 

jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az intézményvezető az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

- az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával 

átveszi a vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - 

lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné 

a) az intézményvezető - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, 

hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszokat értékelni kell. 
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Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az intézményvezető 

által meghatározott időben. 

Fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 

röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

Ha a vizsgáztató tanár 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 intézményvezetőt. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőből és 

két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság 

a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

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 vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára 

utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

A szóbeli vizsga menete 

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

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

A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz kifejtendő feladatot, és kiválasztja a 

kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges 

segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

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

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben 

egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell 

biztosítani a felkészülésre. 

A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell 

elmondania. 

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A 

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

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó befejezte vagy elakadt. A vizsgázót nem szabad 

félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel 

kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

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

pótfeladatot biztosít részére. 

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, 

legalább tíz perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

Ha a vizsgázónak a köznevelési törvény alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két feladatot kell 

húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a kifejtéséhez rendelkezésre álló időt feladatonként 

kell számítani. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, 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. 

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 

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
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Vizsgarészek: 

 írásbeli (45 perc )  

 szóbeli (15 perc ) 

A tanuló köteles gondoskodni a szaktanár által előírt tankönyv(ek), munkafüzete(ek) 

beszerzéséről, melyekre a vizsga anyaga épül. 

 

A vizsga értékelése: 

 91–100%  jeles   (5) 

 76–90  %  jó   (4) 

 56–75%  közepes  (3) 

 31–55%  elégséges  (2) 

 30%-ig  elégtelen (1) 

 

X. A FELVÉTEL, ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI10 

 

A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje  

 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

 

Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje  

 

A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Az iskola a 

körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak akkor 

utasíthatja el, ha az engedélyezett létszámot a beírt létszám meghaladja.  

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről - az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az 

intézményvezető dönt figyelembe véve a szakmai munkaközösség javaslatát.  

 

Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai  

                                                 
10 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) aj) 
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Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével - az intézményvezető dönt.  

Az emelt szintű osztályainkba kompetencia-mérés alapján választjuk ki a 

gyerekeket.(ha van ilyen) A felvett tanulók szüleit írásban kiértesítjük.  

A tanuló teljesítménye alapján az emelt szintű osztályból a párhuzamos osztályba 

átkerülhet a szülőkkel való egyeztetés után.  

 

Felvétel, átvétel elutasításának eljárásrendje  

 

A tanuló felvétele, átvétele másik iskolából, helyhiány miatti elutasítása az 

intézményvezető jogköre.  

A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje  

 

Megszűnés  

 

Megszűnik a tanulói jogviszony:  

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,  

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány 

kiállításának napján,  

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló 

tanulmányait nem kívánja tovább folytatni,  

 a tankötelezettség megszűnése után - ha a tanuló írásban bejelenti, hogy 

kimarad - a bejelentés tudomásulvételének napján.  

 

Megszűntetés  

 A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is 

megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el a nyolcadik 

évfolyamot és az iskolában nem folyik felnőttoktatás.  

 

Az iskolából való távozás rendje  

 

Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint kell 

eljárnia:  
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 A távozó tanuló - miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó 

nyilatkozatát - az iskola titkárság a befogadó iskolába elküldi az Értesítést 

iskolaváltozásról nyomtatványt  

 Az iskola könyvtárába vissza kell vinnie a kölcsönzött könyveket, tartós 

tankönyveket és az ingyenesen megkapott egyéb tankönyveket stb..  

 Az iskola titkárnál lemondja az étkezést.  

 Bármilyen tartozása van az osztálya vagy az iskola felé, azt rendeznie kell.  

 A titkárságon le kell adnia azt a Kilépő lapot, melyre a fenti igazolásokat 

beszerezte, és itt megkapja az, mellyel a következő intézményben jelentkezhet.  

 

XI. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK11 

XI.1. Az intézményi egészségfejlesztés 

XI.1.1. Egészség 

 

Mi az egészség? 

 

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

testi, lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak (Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-

as alkotmányában megfogalmazott meghatározás helyes kiindulópont, de mindenképpen 

hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség 

kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén 

társadalmilag integrálódik (családhoz, intézményi, munkahelyi és más közösségekhez 

tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és 

végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi 

lehetőségei közt. 

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív 

fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki 

képességeket hangsúlyozza. 

                                                 
11 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ac) 
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Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és mindenképpen egy 

kívánatos folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és 

hosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, 

tehát magában foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, 

az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé 

teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés 

átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és 

jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket 

is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak 

azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen. Az 

egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 

meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal egészségük javítására. A részvétel 

nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 

 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika 

kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi 

tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi 

szolgáltatásokban. 

 

XI.1.2. Egészségnevelés 

 

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs 

formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 

egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés 

egészség és cselekvésorientált tevékenység.  
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XI.1.3. A prevenció (megelőzés) területei 

 

AWHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első 

megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. 

Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai 

felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű 

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

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

higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet 

kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet 

kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer 

biztonság megvalósítása. 

Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az 

egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

 

XI.1.4. Elméleti háttér 

 

Egészségfejlesztő intézmény 

 

Az egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő 

intézmény folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az intézmény az élet, a 

tanulás és a munka egészséges színtere legyen. 

 

Az egészségfejlesztő intézmény ismérvei: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az intézmény egészséges környezet 

legyen. 

 Egészséges környezetet, intézményi egészségnevelést és intézményi egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az intézmény személyzetét célzó 
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egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az intézmény személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy 

éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

XI.1.5. Az intézményi egészségfejlesztés módszerei 

 

Miért jó az iskolának, ha kimunkált stratégiai elképzelése van az egészségfejlesztésről, 

az egészségnevelésről valamint a prevencióról? 

 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg: 

 Genetikai tényezők 

 Környezeti tényezők 

 Életmód 

 Az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 

Mivel az intézmény a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők körül érdemi 

hatást – az intézmény fizikai-tárgyi és pszicho szociális környezetének alakításával -, az 

intézmény-egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az 

intézményi egészségfejlesztő munka – akár jól, akár rosszul csinálják – alapvetően 

befolyásolja az intézmény egészének mindennapjait. 

 

XI.2. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 
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XI.2.1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

 

A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás abból az elképzelésből indul ki, hogy 

az emberi viselkedés racionálisan szervezett. Több és helyes tudás helyes döntésekhez, az 

életvezetés helyes alakításához vezet. Amennyiben azt feltételezzük, hogy a tudás az 

elsődleges meghatározó tényező, akkor indokolt azt is feltételeznünk, hogy a több tudás 

megfelelően fogja szervezni a viselkedést. A számos országban útjára indított 

egészségnevelési kampányok, amelyek a dohányzás veszélyeire, a helyes táplálkozási 

szokásokra és a mozgásban gazdag életmódra hívták fel a lakosság figyelmét, jól tükrözik ezt 

az álláspontot. Hasonló törekvések érvényesülnek az egészségnevelési tananyagok 

hagyományos megfogalmazásaiban is, amelyek egyfelől az egészségkárosító 

magatartásformák veszélyeire hívták fel a figyelmet – általában elrettentő tartalmú üzenetek 

révén -, illetőleg megoldásként kínálták a helyesnek vélt egészségmagatartást. 

 

Ezzel a felfogással kapcsolatban azonban számos aggály fogalmazható meg. Csak 

példaként említjük, hogy noha valamennyi dohánytermék dobozán nagybetűvel olvasható, 

hogy „a dohányzás súlyosan károsítja az egészséget”, ennek ellenére Magyarországon a 

népesség 40 %-a dohányzik, továbbá az Európai Unióba belépő új államok között – 

ellentétben az eddigi tendenciákkal – a dohányzó nők aránya folyamatosan növekszik. Ez a 

tapasztalat is arra enged következtetni, hogy az ismeret – bár nélkülözhetetlen – önmagában 

nem elegendő a viselkedés befolyásolására, bizonyos magatartásformák esetében a háttérben 

meghúzódó motivációk lényegesen erőteljesebbek és elemibbek annál, semhogy pusztán az 

ismeretek átadása, kiigazítása révén, ellenükben érdemi változást tudnánk elérni. 

 

A hagyományos egészségnevelési elképzelés a nagyobb hatékonyság érdekében 

gyakran fordul az elrettentő információ átadásának, bemutatásának eszközéhez. 

 

Ennek a megközelítésnek egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az 

ismeret átadása a hallgatóság aktív és személyes bevonása nélkül történik. Ebbe a csoportba 

tartoznak a gyakran csak alkalmi jelleggel megszervezett intézményi felvilágosító előadások a 

különböző brosúrák. 
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XI.2.2. Programkészítési folyamat egyes lépései 

 

Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok  

 

Szülők (család) 

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

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 

intézmény egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen 

növelhetik az intézményi munka hatékonyságát. 

 

Intézményorvos, háziorvos védőnő 

Az intézmény egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának 

legyen kijelölt orvosa és védőnője valamint a tanulók fogászati ellátást (szűrés és ellátás) 

végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az 

Országos Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Kisebb 

településeken ahol nincs házi gyermekorvos, az orvosi feladatokat a háziorvos, nagyobb 

településeken a házi gyermekorvos, a védőnői feladatokat a körzet szerint illetékes védőnő 

(vagy védőnők) látja el. A középfokú tanintézetek egy részében főfoglalkozású vagy 

részfoglalkozású orvos és ifjúsági védőnői szolgálat működik. Az intézmény egészségügyi 

feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben 

összhangban van az egészségügyről szóló 1997. Évi CLŐV törvény, 38 § (1) és (2) 

bekezdésével) 

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások 

korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az intézmény vezetésével 

egyeztetve. 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
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Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az intézményorvos és különösen a védőnő 

hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel (a védőnői 

működési szabályzat ezt részletesebben fel is sorolja.) 

A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az intézmény egészségügyi 

teamnek (különösen a főfoglalkozásban alkalmazottaknak)számos lehetősége van arra, hogy 

az intézmény egészségügyi unka folyamatába illessze az egészséges életmódra ösztönzést, 

nevelést. 

Az intézmény egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket 

nyújtani: 

 Az életmód és betegség összefüggései 

 Az intézmény tanulói egészségi állapota, ennek alapján az ”intézményi diagnózis” 

kiegészítése, megoldási javaslatok 

 A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, 

életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

 Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben 

 Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segítségül 

hívhatók az intézményi egészségfejlesztésben. 

XI.2.3. Tájékozódás az érintettek körében 

 

Szülők 

A szülők véleményének megismerésére a nyílt nap, a szülői értekezletek, fogadóórák 

alkalmával megfogalmazott problémák, segítség kérések összegyűjtése, szakmai szempontú 

értékelése, valamint a kérdőíves felmérés a legalkalmasabb. A témaorientált szülői 

értekezletek arra is jó lehetőséget adhatnak, hogy a résztvevők egymás véleményét is 

megismerjék. 

 

Diákok 

A diákoktól közvetlenül és közvetett módon lehet információkat szerezni. 

A közvetlen információszerzés a diákok konkrét probléma-felvetését jelenti, ebben kiemelt 

szerepet játszik a bizalom. A közvetett információszerzésre szolgálnak a különböző 

vizsgálatok és felmérések, Kérdőívek, rajzos-, szöveges felmérőlapok, kvízjátékok, 
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intézményi- és faliújság levelezési rovata, postaláda, osztályfőnöki órán téma-feldolgozás, 

irodalmi vagy rajzórai témák esetmegbeszélések lehetnek a felmérés módszerei. Fontos 

hangsúlyozni azonban, hogy minden esetben a személyes adatok védelméről, az 

adatszolgáltatásról szóló jogszabályok értelmében kell eljárni annak, aki adatot gyűjt, kezel, 

továbbit, birtokol! Korlátozottak az intézményi ez irányú információgyűjtési lehetőségei. A 

közvetett információszerzésről, azaz a különböző vizsgálatokról és felmérésekről már 

szóltunk. 

 

Intézményi alkalmazottak, pedagógusok 

Mint már említettük, a korszerű egészségfejlesztési szemlélet elterjesztése érdekében az egész 

iskolára, annak minden alkalmazottjára kiterjedő célokat kell megfogalmazni, ezért minden 

munkatárs véleménye fontos. 

 

Túl a tanári karon belüli, amúgy is természetes ismereteken, a pedagógus kollégák 

véleményét a munkaközösségeken keresztül kérdőíves felméréssel is célszerű megismerni. 

 

XI.3. Az egészségnevelési lehetőségek 

Tanórai foglalkozások 

 

Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv 

tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani. Osztályfőnöki órák (ajánlható az 

osztályfőnöki órákhoz készített korábbi OM kerettantervi segédlet, amely az intézmény 

jellegétől, a témáktól függő konkrét témakörök feldolgozására alkalmasak, pl. ismeretátadás 

és interaktív gyakorlatok, az esetelemzések tartoznak ide.) 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Egyéb foglalkozások 

Ha jó a tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok, nevelő között, kitűnően 

egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét esetfeldolgozást. 
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 Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos 

programok, csoportfoglalkozások. 

 Egészségnap 

Az intézmény egészét átfogó előre tervezett programok, komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több intézmény is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül. 

Kirándulások, erdei iskolák, túrák sportprogramok. 

 

Tájékoztató fórumok 

 Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

Lehet osztályszintű vagy intézmény szintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a 

külső előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának 

szakembere stb. 

 Szakmai tanácskozások, tréningek 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell 

hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma. 

 

Az egészségnevelési program célja: 

A tanulók ismerjék meg az egészség védelem kiemelt kérdéseit: 

 Az életkorral járó biológiai – pszichohigiénes életmódi tennivalókat. 

 Erősítse és fejlessze az egészséges életvitelhez szükséges képességeket. 

 Ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit, 

alkohol fogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás. 

 

Személyes példamutatás a fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában alapvető 

jelenség. A nevelő mint magatartási modell az autonómiát az egyenrangúság tudatát a szabad 

együttműködés képességét fejleszti a tanulókban. Nem az az igazán fontos, amit a pedagógus 

mond, hanem a példa, a magatartási modell, amit akarva – akaratlan nyújt a gyerekeknek. 

 

XI.4. Szakmai program 

Testmozgás 



174 

 
174 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél 

diagnosztizálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek 

az általános iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres 

testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetők lennének. Az elváltozások 

gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél 

nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a 

lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ha célunk az, hogy a gyerekeknek életelemévé váljon 

a mozgás, mert ez egészséges fejlődésük elengedhetetlen feltétele, akkora az eddigi 

gyakorlatot alapjában véve át kell gondolni. Gyors, látványos javulásra nem számíthatunk, az 

apró eredményeket is meg kell becsülni, és akkor talán a mostani gyerekek gyerekei már 

fittebbek, egészségesebbek lesznek. 

 

Figyelembe veendő szempontok: 

 

 Jó, ha a tanulót a testnevelés órán sikerélmény éri, a mozgást örömmel végzi- erre 

vonatkozóan érdemes megfogalmazni néhány akciót, vagy módot, azaz megjelölni, 

hogyan próbálják ezt elérni. 

 Az intézményi testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása. A testnevelő 

tanárok ismerik, illetve elsajátították a Gerinc orvosi Társaság által kidolgozott programot. 

Az óra eleji bemelegítés 10 perce kiválóan alkalmas a tartásjavító gyakorlatok 

elvégzésére. 

 Gyógytestnevelés, gyógy úszás bevezetése fontos lenne az iskolákban. A már kialakult 

elváltozásokat minden iskolában a gyógy testnevelői másoddiplomával is rendelkező 

pedagógus gondozná. Természetesen a testnevelési csoportba sorolásnál gondolni kell 

arra, hogy annak megvalósítása hogyan történik. A személyes kapcsolattal, mely a 

szakorvosokkal vagy intézményorvossal létrejön, sok betegséget okozó tünet 

megszüntetése elérhető, javulása nyomon követhető. 

 

Táplálkozás 

 

Hazánkban kiemelkedően magas a caediovasculáris és a daganatos betegségek 

halálozás száma. Ennek nagyfokú javulását tudjuk elérni a helyes táplálkozással. Egy 

gyermek étkezése, a fejlődő szervezet igényei miatt, különös gondot követelnek. Itt a 
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legfontosabbak az elméleti ismeretek, az intézményi étkeztetések milyensége. Az átlagos 

magyar étkezési szokások miatt magas a túlsúlyos fiatalok aránya, ez azonban ma már 

vetekszik az alultápláltság kérdésével. A súlynövekedés a serdülőkor éveiben fokozódik, erre 

is gondolni kell. Jó lenne elérni, hogy minden gyermek jusson olyan táplálékhoz, amire 

szüksége van. Az intézményi egészségfejlesztési tervnek tehát a helyes táplálkozás, mind az 

ételek mennyiségére, minőségére, valamint az elfogyasztás módjára vonatkozóan is ki kell, 

hogy terjedjen a figyelme 

 

Figyelembe veendő szempontok: 

 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az iskolában 

étkezzenek. 

 Az étkezést biztosító – akár intézmény, akár vállalkozó a kornak megfelelően, szakmailag 

bizonyíthatóan – állítsa össze az étlapot. Erre vonatkozóan terjedjen ki az intézmény 

tevékenysége. Jelölje meg, hogy ez hogyan történik, és ezt hogyan ellenőrzi. 

 Legyen képzett az élelmezésvezető. Ha ez nincs, lehet fejlesztési terv része, de akkor azt 

is be kell építeni, hogy ki és hogyan ellenőrzi az étlap összeállítást. (Bár nem része az 

egészségfejlesztési feladatoknak, de meg kell határozni, hogy milyen a konyha állapota, 

mennyire felel meg a korszerű étkezésnek és a gyerekek milyen körülmények között 

étkeznek és mivel?) 

 Kívánatos lenne dietetikus tanácsadói közreműködés. 

 

XI.5. Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés 

 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelenő alternatív örömszerzési forma, a 

dohányzás, alkohol és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következményei, 

hogy a teljes egészségi állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlődésére nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Az egészségfejlesztési terv részévé kell váljon a 

mentálhigiénés személet, s annak megjelenési formái. 

 

Ez lehet kettős: 

 Az egyik az általános egészségnevelési programoknál felsorolt intézményi órán, vagy 

azon túl alkalmazott már akkreditált, vagy szakmailag minősített célzott szakmai 

programok. 
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 A másik pedig, ami ennek a fejezetnek a célzott cselekvési programját kell hogy képezze, 

az, hogy hogyan jeleníthető meg a lelki egészségvédelem az iskolában. 

 

XI.5.1. Egészségnevelési és Környezeti nevelési feladatok 

 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját 

egészégi állapotát, ismerje az egészségkárosító tényezőket, 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 az azon 

kívüli programok keretében lehetőséget kapnak a diákok. Különösen hatékony, ha ezek a 

programok a pedagógusok, neves helyi vagy akár országosan ismert szereplők és a család 

együttes részvételével történik. 

 

A tanórán belüli program alapvázát a kerettantervben meghatározott elvek alapján kell 

készíteni, amit ebben a vonatkozásban az egészségfejlesztési terv kíván, az az ezt kiegészítő 

egyéb tevékenységek összességét jeleníti meg. 

 

A tanórán kívüli (erdei iskola, tanulmányi kirándulás, szakkör, nyári táborok (szülői 

támogatással szervezve), akciók, előadások, kiállítások, stb.) mellett, az alkalmazott 

módszerek feltüntetése is emeli a programot, úgymint a tanulás tanítása, kiscsoportos tanulás, 

drámapedagógia, szabadban tartott órák, témanap, témahét, akciók, vetélkedők stb. Pályázati 

támogatással, szülői hozzájárulással igény esetén „Erdei iskolai” programon veszünk részt 

 

 

XI.5.2. Drog prevenció 

 

A drog prevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a testület minden 

tagjának részt kell vennie. Kiemelten fontos az osztályfőnökök szerepe. 

 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában. 
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Célunk:  

 Tanulóinkat olyan ismeretekkel felruházni, amelyeknek segítségével elhárítják a 

személyiségüket veszélyeztető szerek használatát. 

 Az önértékelés és a pozitív énkép kialakításának segítése, mert az ezekkel rendelkező 

fiatalok jobban döntenek, és döntéseikkel elkerülik a drogok fogyasztását. 

 A diákok szabadon, a minősítéstől, értékeléstől való félelem nélkül fejezhetik ki 

érzéseiket a témával kapcsolatban. 

 

A program négy egymásra épülő részből áll: 

 

- Információ. 

- Önismeret. 

- Döntéshozás. 

- A stressz kezelése. 

 

Feladatunk az osztályokban kialakítani az előítélet-mentes atmoszférát. 

Egy drog prevenciós koordinátor segít az osztályfőnököknek, szaktanároknak a gyerekekkel, 

szülőkkel való kommunikációban, felvilágosításban, együtt gondolkodik mindegyik 

kollégájával a leghelyesebb stratégia kialakításán és közös megoldások keresésében. 

 

XI.5.3. Az én harmóniája, önismeret–önfejlesztés, társas kapcsolatok 

 

Célunk: 

 

 Diákjaink legyenek képesek önmaguk megismerésére, elfogadására, megbecsülésére. 

 Ismerjék az önfejlesztés módjait, lehetőségeit, és alakuljon ki bennük ennek igénye. 

 Rendelkezzenek egészséges önbizalommal. 

 Képessé váljanak bármilyen helyzetben önállóan dönteni, döntéseikért, tetteikért felelősséget 

vállalni. 

 Diákjaink ismerkedjenek meg az emberi érintkezés és a kommunikáció elfogadott és helyes 

normáival, formáival, ezeket alkalmazni is tudják. 
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Feladatunk: 

 

 Kialakítani gyermekeinkben önmagukért, társaikért való felelősséget. 

 Ismerjük meg azokat a tanulóinkat, akikben gyönge a kötődési hajlam, és segítsük elő annak 

megerősítését. 

 

El kell érnünk, hogy a segítségre szoruló tanulóink legalább egy pedagógushoz kötődjenek, aki 

„gondjaiba veszi” őket. Az ilyen tanulókban igyekszünk bizalmat ébreszteni, szükség esetén 

pszichológus, képzett szakember segítségét igénybe venni.  

 

 Feladatunk, hogy segítsük a csoportképzési és működtetési elvek érvényesülését, ezeket 

segítik a szakkörök, önképzőkörök, ifjúsági szervezetek. 

 Fontos, hogy megteremtsük diákjaink számára a megosztási, felajánlási (adakozási), 

ajándékozási hajlam rendszeres működésének lehetőségét. A birtoklási hajlam minden 

antiszociális megnyilvánulását meg kell vitatnunk és elemeznünk. Erre elsősorban az 

osztályfőnöki órák adnak lehetőséget (esetmegbeszélés, szituációs játékok). Ebben a 

feladatban segít bennünket a szülői munkaközösség. 

 

Az intézményünkben töltött idő végére szeretnénk eljutni oda, hogy: 

 

 Tanulóinkat pozitív magatartásforma, kapcsolattartás jellemzi. 

 Helyes és társadalmilag elfogadott lesz viselkedési és öltözködési kultúrájuk. 

 Képesek lesznek a konfliktusok kezelésére, megoldására, mert e nélkül a környezetükben 

élő emberekhez való viszonyukat nem tudják megfelelően alakítani. 

 Tudatosan alakítják sorsukat, céltudatosak, kitartóak, következetesek lesznek. 

 Toleránsak lesznek, mentesek az előítéletektől, a másságot elfogadók. 

 Mire kikerülnek Intézményünk falai közül segítőkész, együttérző emberekké válnak. 

 Tartalmas emberi kapcsolatokat tudnak kialakítani, tisztelik embertársaikat, képesek lesznek 

alkalmazkodni másokhoz. 

 A családot tisztelő, a valahová tartozás fontosságát érző felnőttek lesznek. 

 Gyermekeink egymás problémái iránt nyitottakká válnak, egymás egyéniségét elfogadják 
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Sikernek tekintjük, ha az osztályfőnöki órák 10%-át az adott témában illetékes szakember tartja. 

 

XI.6. Egészségnevelési munkaterv 

 

Intézmény-egészségügyi munkaterv: 

 

Szeptember:  

- Munkaterv készítése, egyeztetése 

- Tanulók névsorának megkérése 

- A testnevelési csoportbeosztás 

- Gondozási füzet felfektetése 

- Tisztasági vizsgálat végzése 

- Védőoltások előkészítése elvégzése:   8. osztály ENGERŐX oltás 

6. osztály DŐTE oltás 

- Előadás a védőoltások jelentőségéről 

 

Október:  

- Szűrővizsgálatok előkészítése 

- 3. osztályosok vizsgálata, szakrendelésre irányítása 

- Védőoltások elkészítése, elvégzése, pótlása: 8. osztályosok ENGERŐX oltása 

6. osztályosok MMR oltása 

- Előadás az 5. osztályosoknak az egészséges táplálkozásról 

 

November: 

- Szűrővizsgálatok előkészítése, elvégzése. 1 és 5. osztályosok vizsgálata, kiszűrtek 

szakrendelésre irányítása 

- Tisztasági vizsgálat 

- Előadások az 5. osztályosoknak az egészséges táplálkozásról 

 

December: 

- 1 és 7. osztályosok szűrővizsgálata, kiszűrtek szakrendelésre irányítása 

- Előadás a 8. osztályosoknak az AIDS-ről 
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Január: 

- 1. osztályosok szűrővizsgálata, kiszűrtek szakrendelésre irányítása 

- Továbbtanulók lapjainak megírása, átadása 

- Tisztasági vizsgálat 

- Előadás az egészséges életmódról az 1 és 2. osztályosoknak 

 

Február: 

- szakrendelésre irányítottak leleteinek ellenőrzése 

- Előadás a 6. osztályosoknak a serdülőkori változásokról  

 

Március: 

- Védőoltás a 8. osztályosoknak, oltások dokumentálása, oltási könyvek átadása 

- Előadás a 3. 4. osztályosoknak a személyi higiénéről és a táplálkozásról 

 

Április: 

- Felvilágosító előadás a 7. osztályosoknak 

- Szakrendelésre irányítottak leleteinek ellenőrzése 

- Tisztasági vizsgálat 

Május: 

- Testnevelési csoportbeosztás elvégzése 

- Előadás a szenvedélybetegségekről a 8. osztályban. 

- Felvilágosító előadás a 6. évfolyam tanulói számára 

 

Június: 

- Intézmény egészségügyi jelentés elkészítése 

 

Cél a tanulók egészséges, testi, lelki és szociális fejlődésnek biztosítása: 

- Szomatikus nevelés: 

- Higiénés nevelés:  Személyi, környezet higiénia 

- Profilaxisra nevelés 

- Kondicionálás: Testedzés, sport 

- Baleset megelőzésre nevelés 

- Egészséges életmód, egészséges táplálkozásra nevelés 

- Pszicho higiénés nevelés 
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- Önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

- Környezeti hatások feldolgozására nevelés 

- Emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

- Devianciák megelőzésére nevelés 

- Érzelmi nevelés 

- Szociálhigiénés nevelés 

- Kommunikációra nevelés 

- Családi életre nevelés 

- Társas kapcsolatok működtetésére nevelés 

- Társadalmi izolációk felismerése, feldolgozása 

- Egészségpropaganda 

 

Alapelvek, értékek 

 

- Esélyteremtés  

- Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele 

- Módszertani sokszínűség 

- Személyiségi jogok védelme 

 

XI.7. Egészségnevelési oktatási anyag 

 

1.osztály 

 

A test felépítésére vonatkozó helyes fogalmak, testrészeink. 

Fogyatékos emberekkel való együttélés, másság elfogadása, szeretete 

 

A test tisztasága, személyi higiéné. A tisztálkodás eszközei. 

Látható és nem látható szennyeződések 

Vírus, baktérium kifejezések 

A tisztálkodás közösségi hatása. 

 

Fogápolás 

Épség megőrzése. Jó fogkefe, helyes fogmosás 
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Környezetünk tisztasága, védelme 

A tiszta környezet az ember számára létfeltétel, mert a szennyezett területekről járványok, 

betegségek keletkezhetnek. 

A víz, a szél az állat is közel juttathatják a szennyező anyagokat az emberekhez. 

Családi munkamegosztás 

 

Öltözködés 

A test védelme a hidegtől, a tűző napsütéstől 

Réteges öltözködés 

Fehérnemű cseréje 

 

Balesetveszélyes helyzetek 

 

2.osztály 

 

Táplálkozási szokások és ismeretek 

Mennyiségi elosztása napszakoknak megfelelően 

 

Teljesítmény és táplálkozás 

Élelmiszereink tápanyagai. Melyik tápanyagokból szükséges több, melyikből kevesebb a 

szervezetünk számára. 

 

Helytelen táplálkozási szokások 

Hogyan készül az ebéd? Miben segítesz? 

 

Baleset megelőzés 

 

Testünk edzése 

 

3.osztály 

 

Egészség, betegség 

Fajtái: akut, krónikus, fertőző 
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Megelőzés: tisztasági szokások kialakítása, betegségek megismerése, szűrővizsgálatok, 

védőoltások, mozgás, sportolás. 

 

Helyes életmód, egészséges napirend 

Ismeretszerzés: olvasás, tanulás 

Munka: házi munka, kerti munka, szerelés, javítás 

Közösségi tevékenység, sport, kirándulások, mások segítése 

Aktív pihenés: a szabadidő helyes eltöltése, sport mozi játék, hangverseny 

 

Sport, mozgás, egészség 

 

Környezetünk védelme 

Természetvédelem 

 

Baleset megelőzés, elsősegélynyújtás 

 

4.osztály 

 

Barátság, érzelmek, társas kapcsolatok fogalmainak értelmezése 

 

Egészség: megelőzés, immunrendszer, védőoltás 

 

Betegség: Különböző szervi megbetegedések, fertőző betegségek. Szorongás, félelem 

 

Élvezeti szerek és károsító hatásuk 

A káros szenvedélyek kialakulása ellen csak az egészséges szokások kialakításával lehet 

védekezni. Az a gyerek, aki sok értelmes dolgot tesz, gyűjt, barkácsol, farag, nyelveket tanul, 

nincs kitéve a káros szenvedélyek kialakulásának veszélyének. 

A tanulók előtt világossá kell tenni, hogy az alkohol a kábítószer illetve bizonyos 

gyógyszerek a problémákon nem segítenek. Mire erre rájönnek már függővé vállnak. 

Dohány, kábítószer, alkohol káros hatásai. 

 

Elsősegélynyújtás, baleset megelőzés 
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Testünk edzése 

 

5. osztály 

 

Ápoltság, divat, egészség 

Az ápolt ember egészségesen tartja testét, a szennyeződésektől megtisztítja bőrét, haját, 

körmét s ezt tesz ruhájával is. 

Az ápoltság szorosan összefügg az egészséggel is, míg a divat nem bár hatásában mégis lehet 

egészséges, vagy egészségtelen. Pl. melegben felhúzott, zárt csizma, vagy télen hidegben 

hordott mini szoknya következményei. 

 

Testünk higiéniája 

Mind a két nemnek meg kell ismernie a másik szervi működését is, hiszen ezzel válnak 

megértőbbekké is egymással szemben. Bőrmirigyek fokozott termelése, a nemi szervek 

fertőzésekkel szembeni érzékenysége miatt a korban kell megerősíteni azokat a higiénés 

szokásokat, amelyek a nemiségükkel kapcsolatosak. 

 

 

A serdőlőkor kozmetikája 

Meg kell értenünk, hogy bőrünkön bekövetkező változások hormonális változások miatt 

következtek be. Pl. mitesszerek, amelyek idővel elmúlnak. A szakszerűtlen kinyomással 

azonban a hegek örökre megmaradnak. A fokozott tisztálkodással a nagyobb bajok, erősebb 

gyulladások elkerülhetők. 

 

Egészséges otthon és intézmény 

Tisztaság, megfelelő mozgástér, fényviszonyok, levegő tisztasága, hőmérséklete, 

páratartalma, zajhatások. 

Fel kell ismerniük saját rossz szokásaikat, a szemetelést, a hangoskodást stb. 

Fontos, hogy rájöjjenek, hogy mit tudnak tenni környezetük védelmében. 

 

Mozgás, egészség: kirándulás 

 

Baleset megelőzés 
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6. osztály  

 

Élelmiszerek összetevői: 

- Meghatározandó tápanyag, nyersanyag, élelmiszer, étel, rostok. 

- Tápanyagok: energiát adók, zsírfehérje, szénhidrát. 

- Testépítők: fehérje, ásványi sók 

- Szabályozók, védők: vitaminok, nyomelemek 

 

Energiaszükséglet, energia bevitel 

- alapenergia szükséglet 

- helyes táplálkozás 

- túlsúly veszélyei 

 

Konyhatechnikai eljárások 

- nyersanyagok és élelmiszerek átalakítása, fogyaszthatóvá tétele 

- tartósítás: tartósítószerek, tartósító módszerek 

 

Tudatos egészségmegőrzés 

- Aerobik, torna, egészséges táplálkozás 

 

Serdülőkor küszöbén 

- Testi változások, hormonrendszer, szaporító szervrendszer 

- Lelki változások, konfliktus megoldási lehetőségek 

 

Baleset megelőzés 

 

Szenvedélybetegségek 

 

7.osztály 

 

Egészség, betegség, orvoshoz fordulás 

- Mi e teendő a beteg emberrel, míg az orvos megérkezik? 

- A beteg ember ápolása 

- Mit kell magunkkal vinnünk az orvosi rendelőbe? 



186 

 
186 

- Gyógyítási szokások 

- Orvosi ellátás: gyógyszeres kezelés, védőoltás 

- Házi gyógyítás: gyógymódok, indokolatlan gyógyszerszedés 

 

Allergia 

- kialakulása, veszélyei 

- Szervezetünk védekezése 

- Immunrendszer zavarai 

- AIDS 

- Immunrendszer erősítése 

 

A beteg helye a családban. Szeretteink elvesztése. 

 

A család jelentése, működése, feladatai 

 

Szenvedélybetegségek. (alkohol, az alkohol hatásai, alkoholfüggőség 

Drog fogalma, fajtái, fogyasztása, függőség kialakulása, következménye. 

 

Baleset megelőzés 

 

 

8.osztály 

 

Önismeret, önértékelés, önkritika 

- Ki vagyok én? 

- Kire hasonlítok? 

- Jellemzések megbeszélése 

 

Szeretett, őszinteség, barátság 

 

Szerelem 

- Ábrázolása a képzőművészetben, zenei irodalmi alkotásban 

- A szerelem fejlődése 

- A nemi élet elkezdése, az azzal járó veszélyek 
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- A nemi élet higiénéje, egészségtana 

 

Családalapítás 

- szociális és nemi érettség 

- Felkészülés a gyermekvállalásra. A gyermekvállalás örömei, csecsemőgondozás 

- Terhesség megszakítás, fogamzás, szabályozás 

- Szeretett hiánya: durvaság, megbántás, becsapás 

 

Baleset megelőzés 

 

XII. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV12 

 

A témakörhöz kapcsolódó ismereteket minden tanévben az osztályfőnöki órák 

keretében kötelesek az osztályfőnökök a tanulókkal elsajátíttatni. A téma beépítésre kerül, 

felső tagozatban az osztályfőnöki óra, alsó tagozatban a környezetismeret tantárgy 

tananyagába. 

 

A tanmenetekbe a következő időpontokba kell beépíteni: 

 1, Tanév elején 

 2. Téli szünet előtt 

 3 Tanév végén a nyári szünetre készülődve 

 

XII.1. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK 

Az elsősegélynyújtás célja 

Az elsősegélynyújtásnak azt kell biztosítania, hogy a bajba jutott ember orvosi ellátást kapjon, 

és addig is, amíg az orvosi segítség megérkezik, megakadályozza a bajba jutott állapotának 

romlását. 

 

Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 

                                                 
12 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ak) 
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Alapvető emberi tulajdonság, hogy segíteni szeretnénk azokon, akik bajbajutottak. Sokszor 

azonban akaratunk ellenére is árthatunk a bajbajutottnak, ha nem ismerjük az 

elsősegélynyújtás elemi szabályait. A segélynyújtónak néhány általános magatartási szabályt 

is be kell tartania. 

 

Főbb szabályok: 

 A sérültet az orvosnak kell ellátnia, nekünk gondoskodnunk kell a mentők 

értesítéséről, valamint arról, hogy a segítség megérkezéséig ne romoljon a sérült 

állapota. 

 Úgy cselekedj, hogy ne okozz további balesetet! 

 

További szabályok: 

 _ Először villámgyorsan tájékozódnunk kell. A tájékozódás során öt kérdésre kell 

választ kapnunk: 

o Mi történt? 

o Hogyan történt? 

o Hány sérült van? 

o Milyen sérüléseik vannak? 

o Van-e még valamilyen veszélyforrás, ami további sérüléseket okozhat? 

 _ Ha ezeket a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, pontosabb adatokkal tudunk szolgálni 

a mentőknek, másrészt könnyebben meg tudjuk határozni azokat a teendőket, amit a 

sérült állapotromlásának megakadályozásáért tennünk kell. 

 _ A helyszínt úgy kell biztosítani, hogy önmagunkat, a sérültet és a segítőinket ne 

érhesse további baleset. Ehhez, ha lehet, keressünk segítőtársakat. Sose hősködjünk! A 

helyszín biztosítása mindig attól függ, hogy hol történt a sérülés és hány segítőnk van. 

Ha a baleset az úttesten történt, figyelmeztetni kell a közeledő autókat, nehogy 

belerohanjanak az álló autókba, a sérülteket ellátókba. Ha az épületben történt, attól 

függően, hogy mi okozta a sérülést, meg kell szüntetnünk a veszélyforrást. (Tűzhely 

elzárása, villanyóra kikapcsolása, stb.) A kíváncsiskodókat el kell küldeni, mert 

zavarják a munkát, ráadásul ha a helyzet olyan, többen pánikba eshetnek, rosszul 

lehetnek. 

 _ Ha többen vagyunk, végezzünk csapatmunkát! A kapkodás és fejetlenség elkerülése 

végett nevezzünk ki egy „mentésvezetőt", gyorsan határozzuk meg ki, mit csinál. 



189 

 
189 

 _ A sérültet lehetőleg ne mozgassuk, ez alól kivétel, ha a baleset körülményei olyanok, 

hogy a további baleset elkerülése mozgatás nélkül nem lehetséges, pl.: dől az épület, 

robbanásveszély van, stb. A sérültet le kell ültetni vagy fektetni, ruházatát csak olyan 

mértékben szabad levenni, amennyire a sérülés megkívánja. A ruha eltávolítását az ép 

végtagnál, az öltöztetését a sérült végtagnál kezdjük. Sose ráncigáljuk, szükség esetén 

vágjuk le a ruha ujját. 

 _ Gondoskodni kell a mentők hívásáról, a beteget tilos egy segítő autójával 

elszállítani, mert romolhat az állapota. 

 A mentők tájékoztatása tartalmazza: 

o _ A hívó nevét, adatait. 

o _ Mi történt, hol történt (a sérülés pontos helyét és megközelítési útvonalát). 

o _ Hány sérült van, milyen a sérülésük; súlyosság szerinti megoszlásuk. 

o _ Milyen egyéb segítségre van szükség. 

A segélynyújtó gondoskodjék arról, hogy a közeledő mentőket a sebesült-gyűjtőhelyre 

irányítsák, és az odavezető út szabad legyen. 

Adjon tájékoztatást az elvégzett ténykedésről. Számoljon be arról, hogy hány használható 

segítőtárs áll rendelkezésre, ajánlja fel munkáját és a továbbiakban a mentők 

kárhelyparancsnokának utasításai szerint járjon el. 

 

Tömeges baleset, a betegek „osztályozása" 

Tömeges balesetnek nevezzük, ha azonos helyen és időben, azonos baleset vagy azonos egyéb 

egészségkárosító tényező (pl. baktériummal fertőzött étel) több személy sérülését okozza. 

Három vagy annál több személyt érintő eseményt kell tömegesnek tekinteni. A tömeges 

baleset helyszínén - átmenetileg vagy elhúzódóan - a segélynyújtásra szorulók száma és a 

helyszíni ellátás igénye meghaladja a segélynyújtók számát és felszereltségüket, ezért nagyon 

fontos az átgondolt, célirányos cselekvés, valamint az ellátás sorrendjének meghatározása, a 

sérültek osztályozására. 

Mi a teendő? 

- Tájékozódás és segélykérés. Fontos a sérültek számának és súlyosságának felmérése, a 

további veszélyek felismerése és a mentők értesítése. Nevezzünk ki egy irányítót és 

kövessük az útmutatásait, ne kapkodjunk. 

- A sérültek összegyűjtése a sebesült-gyűjtőhelyen. Az elsősegélynyújtás sorrendjét a 

sérültek állapota szabja meg, hogy ezt fel tudjuk mérni, össze kell gyűjteni a 

sérülteket. A gyűjtőhelyet úgy kell kijelölni, hogy ne legyen ott további veszélyforrás, 
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és a mentők könnyen megközelíthessék. A beteg szállítása előtt meg kell győződni 

arról, hogy a mozgatás nem rontja-e az állapotát, a sérülésének megfelelő szállítási 

formát kell választani. A beteg szállítható segédeszközzel (hordágy, pokróc, stb.) és 

segédeszköz nélkül. 

- Az egyik legfontosabb teendő a sérültek osztályozása. A sérültek osztályzása történhet 

a sérülések súlyossága szerint. Eszerint lehet: 

o _ életveszélyes, 

o _ súlyos, 

o _ könnyű sérült. 

 

Életveszélyes sérült: 

♦ klinikai halál állapotában van, 

♦ élettel összeegyeztethetetlen sérülése van, de még él, 

♦ súlyos légzészavara van, 

♦ artériás vérzése van, 

♦ eszméletlen, 

♦ nyílt hasi sérülése van, 

♦ sokkos, 

♦ 30%-os testfelületet meghaladó az égés. 

 

Súlyos sérült: 

♦ bő vénás vérzése van, 

♦ gerinc-, medence-, bordatörés gyanúja van, 

♦ combcsonttörés gyanúja van, 

♦ nyílt törése van, 

♦ nagy kiterjedésű lágyrész-sérülése van, 

♦ eszméleténél levő koponyasérült, 

♦ 5-30% testfelület közötti az égés. 

 

Könnyű sérült: 

♦ kar-, kéz-, lábfejtörése van, 

♦ rándulása, zúzódása van, 

♦ felületes lágyrész-sérülése van, 

♦ 5% testfelületnél kisebb kiterjedésű az égés. 
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Osztályozhatjuk még úgy is, hogy van-e látható sérülés. (Törés, ficam, égés, vérzés stb.) Ha 

van látható sérülés: Ezek a szoros értelemben vett traumatológiai esetek. Ha nincs látható 

sérülés: Ebben az esetben belgyógyászati balesetekről beszélünk. 

 

Ilyenek lehetnek: 

a) fulladás (gázmérgezések, idegen test által okozott, víz alá merülés, akasztás), 

b) áramütés, 

c) lehűlés, fagyás. 

 

A következő teendő a sérültellátás. 

A legfontosabb feladatok: 

 a légutak felszabadítása, 

 a légút szabadon tartása (ha a sérülés megengedi, stabil oldalfekvő helyzettel), 

 artériás nyomókötés, vénás nyomókötés felhelyezése, 

 törés, lágyrész-sérülés rögzítése, 

 sebfedés, 

 nyugalomban tartás. 

 

Az élet és halál jelei, újraélesztés 

A baleseti teendőket az határozza meg, milyen állapotban van a sérült. Eszméleténél van vagy 

nincs. 

Eszméletlenség 

Ez az állapot a központi idegrendszer zavarát jelzi. A beteg nincs tudatánál, külső ingerekre 

nem reagál. Meg kell vizsgálni, hogy vannak-e életműködései, hiszen az életműködések 

megszűnése a sérült halálához vezethet. Ha vannak életműködései, akkor sem hagyhatjuk 

magára az eszméletlen sérültet, mert könnyen megfulladhat, ezért biztosítani kell az átjárható 

légutakat. Ha a beteg sérülései lehetővé teszik, akkor a legjobb módszer a stabil oldalfekvés. 

Előfordulhat, hogy a sérülés a beteg halálához vezet. A halálfolyamaton belül két fázist 

különböztetünk meg: 

 klinikai halál és a 

 biológiai halál állapotát. 
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A klinikai halálban nincs légzés, szívműködés. Ennek megállapítása a nyaki ütőér 

tapintásával, a mellkas kitérésének megfigyelésével történik. Az agy legfeljebb öt percig bírja 

károsodás nélkül ezt az állapotot, ez alatt kell megkísérelni az újraélesztést. Hideg, jeges 

vízbe esett sérülteknél az újraélesztés 4-5 percen túl is sikeresen megkezdhető, mivel a lehűlés 

következtében az oxigénhiány csökken, illetve a klinikai halál nem áll be a lemerülés 

pillanatában. 

Az újraélesztés az életműködések pótlását célzó tevékenységek összessége, (reanimáció). A 

biológiai halál az életműködés megszűnését követő öt perc után kezdődik. Biztos jelei az 

életfolyamat megszűnését követő fél, egy óra múlva láthatóak. Ilyenek: hullamerevség, 

hullafoltok. 

 

Újraélesztés (reanimáció): a légzés és vérkeringés pótlása Itt mindenekelőtt két kérdésre kell 

választ adnunk: 

 kit reanimáljunk, 

 meddig reanimáljunk. 

a) Nem reanimálunk: 

 az élettel összeegyeztethetetlen sérültet (pl. a fej levált a törzsről), 

 ha a biológiai halál egyértelmű jelei megvannak (pl. hullamerevség), 

 ha az iratok között egyértelmű utalás van arra, hogy életében ő kérte ezt (pl. rákos 

beteg), 

 rossz állapotban lévő, de fennálló légzés illetve szívműködés esetén. 

b) Meddig reanimálunk? 

 ameddig a légzés, keringés helyre nem áll, 

 a biológiai halál beállta esetén felesleges tovább az újraélesztés. Mivel azonban ennek 

megállapítása az elsősegélynyújtó számára nem könnyű, ezért mindig a mentőorvos 

megérkezéséig folytatjuk a tevékenységet. 

 

Az újraélesztés ABC-je: 

 

„A": Átjárható légutak: 

Ez azt jelenti, hogy a beteget a hátára fektetjük, fejét oldalra fektetve eltávolítjuk a szájából a 

vért, hányadékot. 
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„B" Befúvásos lélegeztetés: 

Az elsősegélynyújtó kilégzett levegője 16% oxigént tartalmaz, amely elég az újraélesztéshez. 

A befúvást legegyszerűbb szájból szájba végezni. A sérült a hátán fekszik, a fejét és az állat 

megtámasztva, kicsit hátrahajtva kell biztosítani, hogy a nyelve ne zárja el a befúvott levegő 

útját. A belégzést percenként 16-18-szor kell végezni. 

 

„C" Mellkas kompresszió 

A szegycsont erélyes nyomásával elérhető, hogy a szívben lévő vér az ütőerekbe kerüljön. A 

sérültet kemény alapra kell fektetni, az elsősegélynyújtó a két tenyerét egymásra merőleges 

helyzetben ráhelyezi a sérült szegycsontjára (a szegycsont alsó szélétől felfelé háromujjnyira), 

nyújtott könyökkel, határozottan nyomást kell gyakorolni a mellkasra, majd fel kell engedni. 

A befúvás és a kompresszió aránya egy elsősegélynyújtóval 2.15, két elsősegélynyújtóval 1:5. 

 

A sokk 

Olyan állapot, amikor a sejtek vérellátása valamilyen okból csökken, a szervezet „tartalékra 

„áll, vagyis csak az életfontosságú szerveket igyekszik ellátni vérrel. Sokkos állapotot 

kiválthatja a baktériumok által termelt anyag, mérgek, erős fájdalom. Ilyenkor az agyban az 

érmozgató központ működése gyengül. Kiválthatja a vérmennyiség jelentős csökkenése 

vérzés, égés, nagy vízveszteséggel járó betegségek következtében, (hasmenés, hányás). A 

sokk egy ideig visszafordítható folyamat, később visszafordíthatatlanná válik, 

eszméletvesztéshez vezet. 

Tünetei: gyengeség, sápadtság, hideg verejtékezés, szapora pulzus, nyugtalanság, majd teljes 

közömbösség, végül eszméletvesztés. A sokkos állapot felismerése tehát fontos feladat, 

azonnal meg kell kezdeni a sokkot kiváltó ok megszűntetését, vérzéscsillapítást, 

folyadékpótlást. A sérültet tanácsos a végleges ellátásig laposan, magasra polcolt lábbal 

fektetni. 

 

Sebellátás 

A seb a bőr folytonosságának megszakadása. Megkülönböztetünk metszett, vágott, zúzott, 

szúrt, lőtt, harapott, csonkolt sebeket. A sebellátás célja, hogy a további sérüléseket és 

fertőzéseket megakadályozzuk. 

 

Kötelező lépések: 
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 Sebtisztítás: A seb környékét folyó vízzel alaposan tisztítsuk meg, hogy baktériumok a 

sebbe ne kerülhessenek. A szennyeződést a seb környékéről távolítsuk el, a sebben 

lévő idegen testeket tilos kihúzni. 

 Fertőtlenítés: A fertőzések elkerülése céljából a seb környékét fertőtleníteni kell, de 

meg kell győződni a jódérzékenységről. 

 Sebfedés: Az elsősegélynyújtó ne használjon kenőcsöt. Mindig olyan steril kötszert 

használjon, amely nem ragad a sebbe, kerüljük a vatta használatát. A kötszer 

rögzítéséhez öntapadó ragtapasz alkalmazása javasolt. Kisebb sebek sebpárnával 

ellátott ragasztóval jól befedhetőek. A sérültrészt rögzítsük. 

 

Égési sérülések 

Az égési sérülések az egyik leggyakrabban előforduló sérülések. Okozhatja gőz, víz, más 

folyékony forró anyag, forró tárgyak, elektromos áram, vegyszerek, sugárzás, stb. A hideg is 

okozhat égéshez hasonló sérülést. 

Az égés tünetei függnek az égés kiterjedésétől és az égés fokától Égési fokozatok: 

1. fokozat: bőrpír, fájdalom 

2. fokozat: égési hólyag, ami folyadékkal telt 

3. fokozat: elhalt szövetek, égési seb 

Az égési felület kiterjedését többnyire százalékosan lehet megállapítani. Egy tenyérnyi felület 

a testfelület 1%-ának felel meg. A „kilences szabály" a testet tizenegy 9%-os részre osztja, 

ami összesen 99%. A gát tájéka a maradék 1%. Fej: 9%, törzs elöl: 2x9%, hát: 2x9%, alsó 

végtagok: 2x9%, felső végtagok 2x9%, gáttájék: 1% 

Első teendőnk, hogy megszüntessük az égési sérülést kiváltó okot. Ilyenkor mindig 

vigyázzunk arra, hogy ne okozzunk további sérüléseket sem magunkban, sem másokban. 

Minden égési sérülést amilyen gyorsan csak lehet, hűteni kell. Ez azért fontos, mert az égés 

során szövetpusztulás következhet be. A hűtéssel ezt a pusztulást akadályozhatjuk meg vagy 

csökkenthetjük. Az égett területre engedjünk 10-15 percig hideg vizet. Vigyázzunk azonban, 

hogy ne hűtsük túl a sérültet. 

Az égés másik nagy veszélye, hogy az égett területen az erek fala károsodik és a vérből 

plazma áramlik a szövetek közé. Ez a keringő vér mennyiségét csökkenti, ami sokkos 

állapothoz vezethet, ezért minden égési sérültet látnia kell orvosnak. 

Az égés következménye lehet, hogy az égett felület elfertőződik. A fertőzés forrása lehet a 

külvilág, de lehetnek az elhalt felületen garázdálkodó baktériumok is. Súlyosabb esetben 

általános vérmérgezés is bekövetkezhet. 
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A fertőzés megakadályozására feltétlenül törekedni kell! Sose szúrjuk ki a hólyagokat! A 

sebbe ragadt dolgokat nem szabad kitépni. Borítsuk be az égett felületet steril gézlappal és 

rögzítsük laza kötéssel. 

 

Vérzések 

A vérzés az érfal megszakadása, melynek folytán a vér a külvilág felé, a szövetek közé, illetve 

a testüregekbe folyik. Fajtái:  

hajszáleres vérzés,  

vénás vérzés,  

ütőeres vérzés. 

 

Hajszáleres Szivárgó sötétvörös Fedőkötés 

 

Vénás Sötétvörös, bőven folyik A végtag megemelése nyomókötés, a végtag felkötése, 

felpolcolása 

 

Ütőeres Élénkpiros, lüktetve folyó A végtag megemelése az ér leszorítása csontos alaphoz, 

nyomókötés 

 

Az ízületek és a csontok sérülései 

 

Rándulás 

Ha az ízületeket ért behatások következtében az ízületi fej és az ízületi árok eltávolodik 

egymástól, és az ízületet összekötő ínszalag nagyon meghúzódik, rándulásról beszélünk. Bár 

nagyon fájdalmas, meg is duzzad, de nem jár maradandó alakváltozással, az ízületi fej 

visszatér az eredeti helyére. 

 

Ficam 

A ficam hasonlóan keletkezik, mint a rándulás, de az ízületi fej nem tud visszatérni az ízületi 

árokba. A végtag eldeformálódik, furcsa alakja lesz, és nagyon fáj. Az ízületek sérülésénél 

nagyon fontos a sérült terület megszabadítása a ruhától, és a nyugalomba helyezés. A 

fájdalom csillapítására borogatás alkalmazható. 

 

Törés 
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Ha a csontot felépítő csontszövet folytonossága megszakad, törésről beszélünk. A törés lehet 

zárt és nyílt. Nyílt törésnél a szövetek olyan mélyen megszakadnak, hogy nyílt seb keletkezik, 

a csontvégek kilátszanak. Zárt törés esetén a törött csontot fedik a szövetek. A csontok 

sérülésénél rögzíteni kell a végtagot, hogy ne mozduljon el, mert az fokozza a sérült 

fájdalmát. A rögzítés történhet sínhez, vagy az ép végtaghoz. A nyílt törésnél nem szabad a 

csontvégek összeillesztésével próbálkozni, mert fontos idegeket vághatunk el. Laza 

fedőkötéssel fedni kell a sebet, és a mentők megérkezéséig gondoskodni kell a nyugalomról. 
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Bevezető 

 

A tanítandó tananyagok és óraszámok meghatározásában nevelőtestületünknek a NAT 

a Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek és értékek szolgáltak vezérfonalul. 

Fontos szempontunk volt, hogy a tervezett tevékenységek a gyermeki adottságok minél 

szélesebb körét fedjék le, mert hisszük: MINDEN GYERMEK VALAMIBEN 

TEHETSÉGES, tehát van olyan adottsága, amelyben képességei az átlagos fölé emelhetők. 

Ennek kibontakoztatására és fejlesztésére azonban lehetőséget is kell kapnia. 

Helyi tantervünk elsődlegesnek tartja a gyermekek kulturált, udvarias viselkedésének 

formálását, értékőrző és értékteremtő magatartásuk kialakítását. 

A tantárgyak sorában kitüntetett szerepe van a magyar nyelv és irodalomnak, az idegen 

nyelveknek és a matematikának. Az itt folyó képességfejlesztést alapvető tehetségfeltételként 

kezeljük, különösen a tanulás kezdeti időszakában. Fontosságát tükrözik az óraszámok is. Az 

irodalmi nevelés elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv fejlesztése. 

Az iskolai könyvtárnak igen nagy szerepe van az olvasás népszerűsítésében. Az idegen nyelv 

a jövő generációjának létfontosságú alapismerete kell, hogy legyen. 

Később – a nyelvtan tanítása mellett -, ötödik osztálytól az irodalmi alapokat a műélvezeti 

és mű elemzési készség fejlesztésével egészítjük ki. 

Az anyanyelvhez hasonlóan fontos szerepet számunk a matematika oktatásának. 

Jelentőségét a gondolkodás általános fejlesztésén túl indokolja az alapelvekben 

megfogalmazott humán- reálegyensúly igénye is. E három területet tekintjük bármilyen 

irányú továbbtanulás alapjának. 

A matematika tanítás célja a gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a 

megértés, a következtetés, a logikai ítélőképesség fejlesztése. A célok eléréséhez a 

matematika órák hatékony kihasználása mellett segítséget nyújtanak a számítógépes 

foglalkozások is. 

Tantervünk tiszteletben tartja a gyermekek egyéni érdeklődésének jogát. 
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Érvénybe lépő tantervek 2013 szeptemberétől 
 

 

Tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/ 

2014 
K NAT2 NAT2 NAT2 K NAT2 NAT2 NAT2 

2014/ 

2015 
K K NAT2 NAT2 K K NAT2 NAT2 

2015/ 

2016 
K K K NAT2 K K K NAT2 

2016/ 

2017 

 

K K K K K K K K 

 

 

NAT 2: 

K = a kerettantervnek megfelelően 2012-ben felülvizsgált helyi tanterv 
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A tanulói óraszámok meghatározásakor figyelembe veendő órakeretek 

évfolyam 

tanulók heti óraszáma 
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sajátos nevelési igényű tanulók heti 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma 
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1. 20 5 25 2 27 2 4 27 31 52 3 7 8 10 3 

2. 20 5 25 2 27 2 4 27 31 52 3 7 8 10 3 

3. 20 5 25 2 27 2 4 27 31 52 3 7 8 10 3 

4. 22 5 27 2 29 2 4 29 33 55 3 7 8 11 3 

5. 23 5 28 2 30 3 4 31 34 51 3 8 9 11 3 

6. 23 5 28 2 30 3 4 31 34 51 3 8 9 11 3 

7. 26 5 31 2 33 4 4 35 37 56 4 8 10 12 4 

8. 26 5 31 2 33 4 4 35 37 56 4 8 10 12 4 

A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezéseit a NAT 110/2012 (VI: 4.) 8§ szabályozza. 

 



201 

 
201 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE13  

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) számú EMMI rendelete alapján: 

 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára: 

URL: http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html 

 

 

 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára: 

URL: http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html 

 

 

 A szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 

http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/szlovak/index_szlovak.html 

 

 Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

URL: http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html  

 

 

                                                 
13 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ba) 

http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/10_nemzetisegi/szlovak/index_szlovak.html
http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/szlovak/index_szlovak.html
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
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A választható kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk  

Pálháza: 

:Tantárgy megnevezése Változat 

 A B 

Magyar nyelv és irodalom x  

Fizika  x 

Kémia  x 

Biológia egészségtan X  

Ének-zene felső X  

Ének-zene alsó x  

Hollóháza, Füzérkomlós: 

:Tantárgy megnevezése Változat 

 A B 

Magyar nyelv és irodalom x  

Fizika x  

Kémia  x 

Biológia egészségtan x  

Ének-zene felső x  

Ének-zene alsó x  

Füzér, Kovácsvágás: 

:Tantárgy megnevezése Változat 

 A B 

Ének-zene alsó x  
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 1 – 4 évfolyam 

Kötelező, szabadon tervezhető, választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

nemzetiségi oktatás nélkül 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 

Idegen nyelvek  1 1   1 2+1 

Matematika 4+1+1 4+1+1 4+1+1 4+1+1 

Erkölcstan/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 tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Választható órakeret 2 2 2 2 

 

Kötelező, szabadon tervezhető, választható tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

szlovák nemzetiségi oktatással 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1+1 6+1+1 

Szlovák nyelv és irodalom 2+2+1 2+2+1 2+2+1 2+2+1 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Nemzetiségi népismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2-1 2-1 2-1 2-1 

Vizuális kultúra 2-1 2-1 2-1 2-1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Nemzetiségi többlet 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25+2 25+2 25+2 27+2 

Választható órakeret 2 2 2 2 
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Hetes óratervek az összevont osztályú tanulócsoportok számára: 

Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2. évfolyamai számára 

 Tantárgy     1. évfolyam    2. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                            2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                          ---                1/36                          --- 

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36                           

Technika és életvitel 1/36                           

Vizuális kultúra 1/36                           

Ének- Zene 1/36                           

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           828 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-3. évfolyamai számára 

 Tantárgy     2. évfolyam    3. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                           3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv 1/36 

Idegen nyelv     

Matematika              3/108                          2/72             3/108                            2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                            ---              1/36                            --- 

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           828 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3 - 4. évfolyamai számára 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                          4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                         2/72             3/108                           2/72 

Környezetismeret              1/36                                          1/36                             

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828óra           900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-3. évfolyamai számára 

 Tantárgy     1. évfolyam    3. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                           2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                            ---              1/36                           --- 

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen              828 óra           828 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                           3/108             4/144                           4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                            2/72 

Környezetismeret              1/36                                          1/36                              

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-4. évfolyamai számára 

 Tantárgy     1. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                           4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                           2/72 

Környezetismeret               1/36                                           1/36                              

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-4. évfolyamai számára 

 Tantárgy     2. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                         4/144 

Idegen nyelv               1/36                              1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika              3/108                          2/72             3/108                          2/72 

Környezetismeret               1/36                                           1/36                              

  közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen          828 óra           900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3-4. évfolyamai számára 

Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

   Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló 

Magyar nyelv és irodalom    3/108                     5/180    3/108                       5/180    3/108                       5/180    3/108                      5/180 

Idegen nyelv          1/36                       1/36 

  

Matematika    2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108 

Környezetismeret     

   Közös közvetlen 

  

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti óraszám összesen  15+8=23 óra 15+8=23 óra 15+8=23 óra 16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra 828 óra 828 óra 900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3-4. évfolyamai számára erős csoportbontás 

Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

   Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló 

Magyar nyelv és irodalom    3/108                     5/180    3/108                       5/180    3/108                       5/180    3/108                      5/180 

Idegen nyelv          1/36                       1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika    2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108 

Környezetismeret     

   Közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti óraszám összesen  15+8=23 óra 15+8=23 óra 15+8=23 óra 16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra 828 óra 828 óra 900 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3. évfolyamai számára 

Tantárgy       1. évfolyam     2. évfolyam     3. évfolyam 

        Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló 

Magyar nyelv és irodalom       5/180                       3/108       3/108                      5/180       3/108                    5/180 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                     3/108   

    Közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezet 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti Kötelező óraszám összesen        17+6=23 óra       15+8=23 óra       15+8=23 óra 

Évi óraszám összesen         828 óra        828 óra        828 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-3-4. 1-2-4. 1-3-4. évfolyamai számára 

Tantárgy    ….évfolyam     … .évfolyam       4.évfolyam 

        Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló 

Magyar nyelv és irodalom       4/144                            4/144       4/144                      4/144       3/108                      5/180 

Idegen nyelv           1/36                      1/36 

Idegen nyelv 1/36 

Matematika       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                      3/108 

    Közös közvetlen 

Matematika 1/36 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene  1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti Kötelező óraszám összesen        16+7=23 óra       16+7=23 óra       16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra         828 óra       900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óratervek az összevont osztályú nemzetiségi tanulócsoportok számára: 

 Tantárgy     1. évfolyam    2. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv     

Matematika              3/108                           2/72             3/108                            2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                          ---                1/36                          --- 

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36                           

Technika és életvitel 1/36                           

Vizuális kultúra 1/36                           

Ének- Zene 1/36                           

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           828 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-3. évfolyamai számára 

 Tantárgy     2. évfolyam    3. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                           3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv     

Matematika              3/108                          2/72             3/108                            2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                            ---              1/36                            --- 

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           828 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3 - 4. évfolyamai számára 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                          4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Matematika              3/108                         2/72             3/108                           2/72 

Környezetismeret              1/36                                          1/36                             

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828óra           900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-3. évfolyamai számára 

 Tantárgy     1. évfolyam    3. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                            4/144 

Idegen nyelv     

Matematika              3/108                           2/72             3/108                           2/72 

Informatika     

Környezetismeret              1/36                            ---              1/36                           --- 

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          17+6=23 óra 

Évi óraszám összesen              828 óra           828 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 
 

 Tantárgy     3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                           4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                           2/72 

Környezetismeret               1/36                                           1/36                              

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-4. évfolyamai számára 
 

 Tantárgy     1. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                           4/144 

Idegen nyelv               1/36                             1/36 

Matematika              3/108                           2/72             3/108                           2/72 

Környezetismeret               1/36                                           1/36                              

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen           828 óra           900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-4. évfolyamai számára 

 Tantárgy     2. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              5/180                          3/108             4/144                         4/144 

Idegen nyelv               1/36                              1/36 

Matematika              3/108                          2/72             3/108                          2/72 

Környezetismeret               1/36                                           1/36                              

  közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Technika és életvitel 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének- Zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti kötelező óraszám összesen          18+5=23 óra          18+7=25 óra 

Évi óraszám összesen          828 óra           900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3-4. évfolyamai számára 

Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

   Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló 

Magyar nyelv és irodalom    3/108                     5/180    3/108                       5/180    3/108                       5/180    3/108                      5/180 

Idegen nyelv          1/36                       1/36 

Matematika    2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108 

Környezetismeret     

   Közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti óraszám összesen  15+8=23 óra 15+8=23 óra 15+8=23 óra 16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra 828 óra 828 óra 900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3-4. évfolyamai számára erős csoportbontás 

Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

   Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló  Közvetlen               Önálló 

Magyar nyelv és irodalom    3/108                     5/180    3/108                       5/180    3/108                       5/180    3/108                      5/180 

Idegen nyelv          1/36                       1/36 

Matematika    2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                       3/108 

Környezetismeret     

   Közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti óraszám összesen  15+8=23 óra 15+8=23 óra 15+8=23 óra 16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra 828 óra 828 óra 900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2-3. évfolyamai számára 

Tantárgy       1. évfolyam     2. évfolyam     3. évfolyam 

        Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló 

Magyar nyelv és irodalom       5/180                       3/108       3/108                      5/180       3/108                    5/180 

Idegen nyelv       

Matematika       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                     3/108   

    Közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezet 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene 1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti Kötelező óraszám összesen        17+6=23 óra       15+8=23 óra       15+8=23 óra 

Évi óraszám összesen         828 óra        828 óra        828 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 2-3-4. 1-2-4. 1-3-4. évfolyamai számára 

Tantárgy    ….évfolyam     … .évfolyam       4.évfolyam 

        Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló       Közvetlen             Önálló 

Magyar nyelv és irodalom       4/144                            4/144       4/144                      4/144       3/108                      5/180 

Idegen nyelv           1/36                      1/36 

Matematika       2/72                       3/108       2/72                       3/108       2/72                      3/108 

    Közös közvetlen 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1/36 

Környezetismeret 1/36 

Technika 1/36 

Vizuális kultúra 1/36 

Ének-zene  1/36 

Testnevelés 5/180 

Heti Kötelező óraszám összesen        16+7=23 óra       16+7=23 óra       16+9=25 óra 

Évi óraszám összesen 828 óra         828 óra       900 óra 

Nemzetiségi órák száma 5/180 óra 

Népismeret szlovák 1/36 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 5 – 8 évfolyam 

Kötelező, szabadon tervezhető, választható tantárgyak óraszámok 5–8. évfolyamon 

Pálháza nemzetiségi oktatás nélkül: 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3+2 3+1+1 3+1 3+1 

Második idegen nyelv   1 1 

Matematika 4+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2+1     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Választható órakeret 3 3 4 4 
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Hollóháza nemzetiségi oktatás nélkül: 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1+1 4+1+1 3+1+1 4+1 

Idegen nyelvek 3+1 3+1+1 3+2 3+2 

Matematika 4+1 3+1+1 3+1 3+1 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Választható órakeret 3 3 4 4 
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Pálháza, Hollóháza szlovák nemzetiségi oktatással: 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4+1 

Szlovák nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Idegen nyelvek 2+1 2+1 2+1 2+1 

Matematika 4+1 3+1 3+2 3+1 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Népismeret szlovák nemzetiség 1 1 1 1 

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Nemzetiségi többlet 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28+2 28+2 31+2 31+2 

Választható órakeret 3 3 4 4 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM 

FELETTI KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ A 

KERETTANTERVBEN MEGHATÁROZOTTAKON FELÜL A NEM KÖTELEZŐ 

TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGTANÍTANDÓ ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ 

TANANYAGA, AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTANDÓ VAGY SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI 

FOGLALKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE, ÓRASZÁMA 14 

 

                                                 
14 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bb) 
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A helyi tantervekben KÉKKEL jelöljük a választható tanórai foglalkozások óraszámát 

és tananyagait. 

 

AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, FIGYELEMBE 

VÉVE A TANKÖNYV TÉRÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTELE BIZTOSÍTÁSÁNAK 

KÖTELEZETTSÉGÉT 15 

 

A tankönyvek kiválasztása a szakmai munkaközösségek hosszú távú, felelős döntése, ezért 

azok kiválasztása több évre szól. Követelmény, hogy a kiválasztott tankönyvek illetve a 

tankönyvcsaládok a NAT-hoz, a kerettantervhez és az intézmény pedagógiai programjához, 

valamint helyi tantervéhez illeszkedjenek, biztosítsák az átjárhatóságot is. 

 

A taneszköz kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók, 

 a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új 

taneszközöket csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az 

oktatás minőségét. 

 a tantárgyi cél és követelmény elérését legjobban segítő, 

 illusztrációkban gazdag, 

 tartós, „örökölhető”, 

 a többség számára megfizethető, 

 a munkaközösség számára elfogadott. 

 a taneszközök kiválasztásánál alapfeltétel, hogy a tankönyvek és más segédletek 

 tartalma tudományos igényességi legyen. 

 a tananyagot a gyermek életkorának megfelelő szinten tárgyalja célszerű és 

logikai sorrendben. 

 törekedni kell az alsó és felső tagozat viszonylatában az azonos szemléletet 

képviselő, a tananyag egymásra épültségét eredményező tankönyvek, 

munkafüzetek használatára. 

                                                 
15 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bc) 
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 új taneszközök bevezetésének feltétlenül a nevelő-oktató munka minőségét, 

hatékonyságát kell növelnie. 

A pedagógusok feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

A pedagógusok az iskola intézményvezető által rendelkezésükre bocsátott tankönyvjegyzék, 

valamint tankönyvnek nyilvánított egyéb könyvek, segédletek listái, illetve egyéb 

információforrás alapján kiválasztják a tantárgyanként az alkalmazandó tankönyveket, egyéb 

segédleteket. 

A pedagógusok a tankönyvválasztással kapcsolatos feladataikat az alábbiak figyelembe 

vételével végzik: 

- szakmai, valamint 

- anyagi, szempontok, 

- annak mérlegelése, hogy adott tankönyv egy tanéven belül nem változtatható meg. 

Szakmai szempontok figyelembe vétele 

A pedagógus joga és egyben kötelessége, hogy az oktatási intézmény nevelési programjához, 

valamint a helyi tantervhez igazodva tegyen javaslatot az alkalmazandó tankönyvekre. 

Amennyiben egy tantárgyat több pedagógus is tanít, akkor a pedagógusok által létrehozott 

szakmai munkaközösség határozza meg, mely tankönyvek kerülnek alkalmazásra. 

Anyagi szempontok figyelembe vétele 

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A 

pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – felszerelés beszerzését kérheti a 

tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, 

illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg 

minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

 

A választott tankönyv megváltoztathatatlanságának figyelembe vétele 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha az a szülők fizetési 

kötelezettségével járna. 

A pedagógus az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a szakmai 

munkaközösséget. 

A szakmai munkaközösségek feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

A szakmai munkaközösség feladata, hogy az adott tantárgyat tanító pedagógusok véleményét 

figyelembe véve meghatározza az alkalmazandó tankönyvek, segédletek körét. Első 
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évfolyamon, majd felmenő rendszerben egységesíti a tagintézmények között az alkalmazandó 

tankönyveket. 

A szakmai munkaközösségnek is figyelembe kell vennie az anyagi, szempontokat is. 

A szakmai munkaközösség az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a 

szakmai munkaközösség tagjait. 

 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegek legalább 25 %-át tartós 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell 

fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár 

állományába kerül. Az iskolának közzé kell tennie azoknak a tartós tankönyveknek, továbbá 

segédkönyveknek a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

A tankönyvek és segédletek kiválasztásánál figyelembe vesszük a szülők anyagi lehetőségit 

is. 

Az iskolai tankönyvrendelés biztosítja, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos, három vagy 

többgyermekes családban élő, továbbá egyedül álló szülő által nevelt rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak 

rendelkezésre. 

A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van: vizuális kultúra, technika, testnevelés. Ezekről a taneszközökről a szülőket 

minden tanév előtt tájékoztatjuk (beíratáskor, illetve előző tanév végén). Ezen taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 16 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 
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 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

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

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

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 
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 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

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

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium 

hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

Erkölcstan/Hit - és erkölcstan az intézményben: 

Felmenő rendszerben lehetőséget biztosítunk az Erkölcstan/Hit - és erkölcstan oktatására 

azoknál a tanulóknál, akik nem vesznek részt a különféle egyházak által szervezett rendszeres, 
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iskolai munkarendbe beillesztett hitoktatáson. Az Erkölcstan/Hit - és erkölcstan órák a 

hitoktatási órák idejére esnek. 

Hitoktatás: 

A történelmi egyházak szervezésében folyik. Az egyházak vezetőivel egyeztetett 

időpontban, órarendbe illetve a délutáni foglalkozások rendjébe igazodva tartják 

foglalkozásaikat. 

Határtalanul pályázatok: 

A magyarságtudatunk, magyar nemzetiséghez tartozásunk erősítéseként fontos része nevelő 

munkánknak, hogy tanulóink megismerhessék a határon túlra szakadt magyar lakta 

területeken élőket. Ezért kapcsolatokat építünk ki a határon túli magyar iskolákkal, 

bekapcsolódunk minden olyan programba (Határtalanul), amely segít megismerni az ott 

élőket, megismerni a múltunkat és a mindennapjaikat. 

Egésznapos iskola: 

Az iskola minden évfolyamán egész napos iskolai foglalkozásokat biztosítunk felmenő 

rendszerben, az iskolaotthonos oktatás kivezetésével. Délelőtti órákban főleg a kötelező 

órákat biztosítjuk, míg a délutáni időben az érdeklődésnek megfelelő tehetséggondozó 

műhelyeket (max10 fő), felzárkóztató foglalkozásokat részesítjük előnyben. Délidőben 

lehetőséget teremtünk az étkezésre. A napi foglalkozások része a másnapra való felkészülés is 

pedagógus segítségével csoportbontásokban. Ebéd utáni időpontban lehetőséget teremtünk a 

szabadidős tevékenységeknek is pedagógus felügyelete mellett. A bejárók miatt biztosítjuk 16 

óra után is a foglalkozásokat biztosítunk pedagógus vezetésével a buszok indulásáig, 

legfeljebb 17 óráig 

Természettudományos nevelés: 

A természetvédelem, környezetünk megismerése érdekében foglalkozásokat indítunk 

pedagógusok bevonásával. Célunk a természet megfigyelése, védelme, óvása. 

Bekapcsolódunk a környezetvédelemhez kapcsolódó Jeles Napok rendezvényeihez. 

Tehetséges és érdeklődő gyerekekből csoportokat szervezünk az ilyen jellegű ismeretek 

elsajátítására. 

Mindennapos testnevelés 

Az intézményben Pálházán, Hollóházán, Füzérkomlóson van tornaterem, Kishután és 

Füzéren tornaszoba, Kovácsvágáson az épületben lévő színházterem ad lehetőséget rossz idő 

esetén a testnevelés órák megszervezésére. Minden intézmény rendelkezik iskolaudvarral, 

esetleg sportpálya van a közelben, ahol a kinti foglalkozásokat tudják megtartani. Iskolai 
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sportköröket indítunk az érdeklődési köröknek megfelelően (pl. labdarúgás, birkózás, 

floorball. stb.). 

 

Egyéni foglalkozások beépítése 

Ha az 1-4. évfolyamokra járó tanulók eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, 

lehetővé kell tenni, hogy heti 2 alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

Az egyéni foglalkozásokat kiscsoportos formában szervezzük, úgy hogy lehetőleg közel 

azonos évfolyamból kerüljenek ki a gyerekek, tantárgyankénti bontásban. Tanórán kívüli 

foglalkozások idején, a délutáni órákban szervezzük ezt egy – egy pedagógus vezetésével. 

Művészeti nevelés: 

Lehetőséget teremtünk más művészetoktatási intézményeknek, hogy a gyermekeiknek 

művészeti foglakozásokat biztosítsanak. Különösen fontos a néptánc, hangszeres oktatás, 

fafaragás, modern tánc. Irodalmi színpad, énekkar és színjátszó szakkörök indítását célozzuk 

meg, ezzel erősítve a művészeti nevelést. 

Idegen nyelv: 

Az 1- 3. évfolyamokon bevezetésre kerül az idegen nyelv oktatása (angol, német). Ahol 

lehetőségünk van, emeljük az óraszámot. Csoportbontással eredményesebbé kívánjuk tenni az 

idegen nyelv oktatását. 

Sajátos Nevelési Igényű tanulók nevelése oktatása: 

Felvállaljuk az SNI-s tanulók integrált oktatását. Rendelkezünk gyógypedagógusi és 

fejlesztőpedagógusi végzettségű pedagógussal. A tanulók számára biztosítjuk a fejlesztő 

foglalkozásokat. A többiekkel együttnevelve figyelembe vesszük egyéni képességeiket 

(kevesebb tananyag) a tananyag elsajátításánál és az ellenőrzés során is (hosszabb idő). 

Nemzetiségi nevelés és oktatás: 

Szlovák nyelven nemzetiségi nyelvoktató oktatást szervezünk intézményünkben. Kevés 

jelentkező esetén összevont csoportokban tervezzük a nyelv elsajátítását. Megfelelő létszám 

esetén osztálykeretek között. 

 

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSA. 17 
 

                                                 
17 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) be) 
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A Köznevelési Törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi 

meg az intézmény a mindennapos testnevelést 

A tanulók harmonikus testi-lelki fejlődésének megalapozása fontos célunk. Ennek 

érdekében a tanulóink szabadon választhatnak a délutáni sportfoglalkozások közül. E képzési 

forma célja az élet kihívásaira válaszolni képes, egészséges, edzett, aktív, küzdeni és 

alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. 

 

Általános célok: 

 Személyiség fejlesztése. 

 Ismeretek és értékek átadása. 

 Életképes (alkalmazkodó) fiatalok nevelése és felkészítése. 

 

Közvetlen célok: 

A testnevelés és sport járuljon hozzá a fiatalok: 

 mozgáskultúrájának, 

 mozgástanulási képességének, 

 motorikus cselekvésbiztonságának megalapozásához, 

 a mozgás iránti igényük és szükségletük felkeltéséhez, fenntartásához, 

 a testnevelés és sporttevékenység megszerettetéséhez. 

 

Feladatunk: 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük diákjainkban a rendszeres mozgás iránti 

igényt. 

 Növelni a tanulók fizikai állóképességét, erőnléti állapotát, karbantartó és fejlesztő tanórán 

kívüli foglalkozások körét. 

 Minél gazdagabb diáksportköri élet kialakítása. 

 A települések sportolási lehetőségeinek kihasználása. 

 A rendszeres mozgás érdekében túrák, kirándulások szervezése. 

 

A mindennapos testnevelés megvalósulásának lehetőségei 

 Uszoda 
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 Egyesületek (diákjaink egy része egyesületekben leigazolt játékos és hetente több órás 

edzésen vesz részt) 

 Játékos, egészségfejlesztő testmozgás az óraközi szünetben 

 Diáksport bizottság által szervezett versenyeken részt veszünk, azokra felkészülünk 

 Délutáni sportköri foglalkozások. 

 A délutáni játékos sportfoglalkozás. 

 A megnövekedett óraszámok miatt a párhuzamos osztályok számára egy időben 

biztosítjuk a tornaterem használatát 

 Az év folyamán közösségi sportprogramot szervezünk a szülők bevonásával. 

 Az év során több versenynek vagyunk házigazdái. 

 

A megvalósulás helyei: 

 Az intézmény tornatermei, tornaszobái, udvarai, esetleg sportudvarai 

 A Sátoraljaújhelyi Tankerület uszodája 

 Kondicionáló terem (települési) 

 Műfüves sportpálya (települési) 

 Egyesületek, szakosztályok létesítményei 

 

Sikernek tekintjük, ha a testnevelés órákon minden tanuló aktívan részt vesz. 

Egyre több diákunk kerül leigazolásra sportegyesületekben. 

Dobogós helyezéseket szereznek a különböző sportversenyeken. 

A rendszeres méréseken egyre több diákunk éri el a meghatározott teljesítményszinteket. 

Minden diák számára természetes szükségletté válik a mindennapos testmozgás. 

 

 

A heti 5 testnevelést felmenő rendszerben vezetjük be. Minden évfolyamnak biztosítjuk a 

mindennapos testmozgás lehetőségét a heti 5 testnevelés óra bevezetésével. A bevezetés 

ütemezése a tanévek szerint: 

 

osztályok 1 2 3 4 5 6 7 8 
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2012/2013 x    x    

2013/2014 x x   x x   

2014/2015 x x x  x x x  

2015/2016 x x x x x x x x 

 

ÚSZÁS lehetőségét a kerettantervben meghatározott óraszámban szerepel. Szeretnénk 

megteremteni a lehetőséget, hogy az ott meghatározott óraszámokban részt vehessenek 

tanulóink az iskola úszásoktatáson. Sajnos egyetlen tagiskolánknál sem adott az uszoda, mint 

feltétel, ezért a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hozzájárulását kértük az 

ehhez szükséges utaztatási költségek engedélyezésére. Engedély esetén az úszást tömbösített 

órák keretében teljesítenénk. 

Ha a fenntartó nem vállalja az utazási költségeket, akkor az úszásra fordítható órakeretet a 

többi keretbe építjük be, legnagyobb részt a Gyermekatlétikai programba. 

 

A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK 

ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 18 

 

Intézményünkben a következő tantárgyak esetén választhatnak tanulóink a felkínált 

lehetőségekből: 

 

Pálháza, Hollóháza, Kovácsvágás nemzetiségi oktatás nélkül: 

 

Választható tantárgyak – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Idegen nyelvek  1 1   1 1 

Matematika 1 1 1 1 

Választható órakeret 2 2 2 2 

 

                                                 
18 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bf) 
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A választható tantárgyak közül a matematika 1-4. évfolyamokon, valamint idegen nyelvek a 

4. évfolyamon tantárgyak jegyei beépülnek ugyanannak a tantárgynak a jegyei közé, külön 

nem értékeljük. 

Az 1-3. évfolyamokon a választható idegen nyelv érékelése: „részt vett” 

Hollóháza, Pálháza, Füzér, szlovák nemzetiségi oktatással 

 

Választható tantárgyak – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1 

Matematika 1 1 1 1 

Választható órakeret 2 2 2 2 

 

A választható tantárgyak közül a matematika és magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyamokon 

tantárgyak jegyei beépülnek ugyanannak a tantárgynak a jegyei közé, külön nem értékeljük. 

Pálháza nemzetiségi oktatás nélkül: 

Választható tantárgyak – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Idegen nyelvek 2 1 1 1 

Második idegen nyelv   1 1 

Matematika  1 1 1 

Természetismeret  1     

Biológia-egészségtan      1 

Földrajz     1  

Informatika 1    

Választható órakeret 3 3 4 4 

 

A választható tantárgyak közül a matematika 6-8. évfolyamokon, az idegen nyelvek az 5-8. 

évfolyamokon, a természetismeret a 6. évfolyamon, a biológia a 8. évfolyamon, a földrajz a 7. 

évfolyamon tantárgyak jegyei beépülnek ugyanannak a tantárgynak a jegyei közé, külön nem 

értékeljük. 

A választható második idegen nyelv a 7-8. évfolyamokon, valamint az informatika az 5. 

évfolyamon érékelése: „részt vett”. 
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Hollóháza nemzetiségi oktatás nélkül: 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1  

Idegen nyelvek 1 1 2 2 

Matematika  1  1 

Biológia-egészségtan      1 

Földrajz     1  

Informatika 1    

Választható órakeret 3 3 4 4 

 

A választható tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalom 5-7. évfolyamokon, a matematika 

6 és 8. évfolyamokon, az idegen nyelvek az 5-8. évfolyamokon, a biológia a 8. évfolyamon, a 

földrajz a 7. évfolyamon tantárgyak jegyei beépülnek ugyanannak a tantárgynak a jegyei 

közé, külön nem értékeljük. 

A választható informatika az 5. évfolyamon értékelése: „részt vett”. 

Pálháza, Hollóháza szlovák nemzetiségi oktatással: 

Választható tantárgyak – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1 

Idegen nyelvek 1 1 1 1 

Matematika 1 1 2 1 

Technika, életvitel és gyakorlat      1 

Választható órakeret 3 3 4 4 

 

A választható tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyamokon, a matematika 

az 5- 8. évfolyamokon, az idegen nyelvek az 5-8. évfolyamokon tantárgyak jegyei beépülnek 

ugyanannak a tantárgynak a jegyei közé, külön nem értékeljük. A választható technika 8. 

évfolyam értékelése érdemjeggyel történik. 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az intézményvezető 

minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A 

tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét. 
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A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni.  

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzeti-etnikai kisebbségi iskolai nevelés és 

oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi kisebbségi önkormányzat véleményét is. 

A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a választásával kapcsolatos döntését. 

A tanuló az intézményvezető engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e 

jogáról írásban tájékoztatni kell. 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével 

közösen gyakorolhatja. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a foglalkozás vezetésére. 

Mivel intézményünkben a tantárgyak oktatására általában egy szaktanár áll rendelkezésre, 

ezért a meglévő keretek között áll fenn a választás lehetősége. A választásukat a tanulók és a 

szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

 

A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY 

GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, 

DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A 

MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 19 

 

Az értékelésnél általában törekszünk: 

 a pozitív teljesítmény – motiváció elérésére, 

 az optimális értékelési rendszer kialakítására, 

 készségtárgyaknál az elméleti és a gyakorlati ismeretek összhangjára 

A pedagógusoknak folyamatosan és rendszeresen össze kell vetniük a tanulók fejlődéséről 

kapott adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel. 

                                                 
19 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bi) 
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Az ellenőrzés, értékelés nem szorítkozhat csupán az ismeretek, készségek értékelésére, 

folyamatosan kell értékelnünk a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődését. 

A folyamatos nevelői megfigyeléseknél alkalmazzuk a fejlesztő, egyénre szóló szöveges 

értékelést szóban és írásban. 

Ne csak a tanulók mechanikus emlékezetét vizsgáljuk, hanem fejlesszük okkereső, 

problémamegoldó gondolkodásukat is. 

Az ellenőrzés, értékelés nem lehet fegyelmezés, retorzió eszköze. 

Az ellenőrzéshez megfelelő légkört kell teremteni. 

Az értékelés fajtái: 

Diagnosztikus értékelés 

Célja: 

Előzetes helyzetfeltárás a tanuló tudásáról a tanulás hatékonyságának javítása érdekében. 

Rögzíti egy-egy tanítási – tanulási szakasz kezdetén a tanulók induló tudásállapotát. 

Alkalmazása: 

Kiinduló, kezdő szint megállapítása egy-egy tanítási ciklus megkezdésekor. 

Egy-egy új tantervi téma kezdetén. 

Egy-egy téma lezárása előtt. 

(Az értékelés nem fejeződik ki érdemjegyekben.) 

 Formatív értékelés 

Célja: 

Folyamatos információgyűjtés, a tanítási – tanulási folyamat állandó kísérője. Segítő, formáló 

szándékú. Felhívja a figyelmet az egyéni haladás ütemére, eredményekre, hiányosságokra. A 

kapott mérési eredmények alapján fejlesztő hatású egyénre vonatkozó, megerősítő, vagy 

korrekciós nevelő – oktató munkát tervezünk. 

Alkalmazása: 

A tanítási – tanulási folyamat egészében megerősítésre, korrigálásra, a tanulók önellenőrző, 

önértékelő képességének fejlesztésére is alkalmas. 

Összegző – lezáró – minősítő értékelés 

Célja: 

A tanulók fejlődésének átfogó minősítése. Adott tanítási – tanulási szakasz lezárásakor az 

elért tudásállapot rögzítése, viszonyítás a követelmények tükrében az induló tudásállapothoz.  

Alkalmazása: 

Nagyobb tanulási témák, időegységek végén, (Félév, tanév vége, vizsgák) 
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Értékelés pedagógiai szakaszokhoz rendelten 

Az első pedagógiai szakaszban (1-4. évf.) a törvény előírásait, szabályait alkalmazzuk úgy, 

hogy az 1. -2. évfolyamokon nem osztályzatokkal, hanem szöveges értékeléssel minősítünk 

félévkor és a tanév végén, az első évfolyamon. 

 

 

Pedagógiai alapelvünk: 

Különösen ebben a fejlesztési szakaszban, - de a későbbiek folyamán is – nem az ismeretek 

halmozása a feladat, hanem sokkal inkább az életkornak megfelelő differenciált 

képességfejlesztés. 

Követelményeknek megfelelően történjen a szöveges értékelés, de az messzemenően fejezze 

ki és segítse a gyermeki személyiség eltérő ütemben való fejlődését. 

Az értékelés rendszeressége és formái 

A tanulók előmenetelét félévkor és a tanév végén minősíteni kell, aminek célja a fejlődés, a 

tanulás, a teljesítmény motiválása. 

 1-2. évf. a szöveges értékelés rendszeressége: 

 negyedévi 

 félévi 

 háromnegyedévi tájékoztatás 

 tanév végén, az első évfolyamon 

 

Szöveges értékelés félévkor és a tanév végén (havonta) (a naplóban K, J, M, F): 

Minősítés:            Napló   Érdemjegynek felel meg 

 Kiválóan megfelelt   K   (5) 

 Jól megfelelt    J   (4) 

 Megfelelt    M   (3) 

 Felzárkóztatásra szorul  F   (2) 

 

Külön jelezzük a dicséretet, vagy a gyenge tanulmányi előmenetelt. 

 A második évfolyam végétől a minden teljesítményt érdemjeggyel értékelünk – 

(ötfokozatú skála, - (1-5) – a tanév folyamán. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési rendszere: 

Az értékelés szempontjai és formái: 

Magatartás: 
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 A magatartás osztályzata a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodóan értékeli az 

iskolai és az iskolán kívüli fegyelmezettséget, viselkedést. Értékeli a társakhoz, a felnőttekhez 

való viszonyulást, a házirend betartását, saját és mások iránt érzett felelősségérzetet, az iskola 

vagyontárgyainak megóvását. 

Az értékelés négy fokozatban történik, havonta (szöveges értékelés: P, J, V, R): 

 - Példás (5);  Jó (4);  Változó (3); Rossz (2) 

 Szorgalom: 

 A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzésének színvonalát, a tanuló kötelességtudását értékeli. 

A kérések, az igazolatlan órák, az ellenőrzőhiányok elbírálásánál a mindenkori házirend 

szabályai érvényesek, és ezt ennek megfelelően kell figyelembe venni. 

Az értékelés négy fokozatban történik, havonta (szöveges értékelés: P, J, V, H): 

 - Példás (5);  Jó (4);  Változó (3); Hanyag (2) 

A magatartás és a szorgalom elbírálásánál irányító, alapvető szempont, hogy a példás valóban 

példaként álljon, és kapjon elismerést nagyobb közösség előtt is. 

 

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK 

ELVEI 20 

 

Csoportbontásokat létszámtól, a tantárgyak tanításához kapcsolódó lehetőségeink 

függvényében csoport, ill. évfolyami bontásokat tervezünk. Elsősorban ez érintheti az idegen 

nyelv, informatika és technika tantárgyakat. A testnevelés úszásoktatási részében is 

lehetőséget kell, biztosítunk vagy két pedagógus egyszerre történő oktatásának, vagy a kisebb 

csoportokra bontásnak. További bontásokat – órakeretünknek megfelelően – az éves 

munkatervben megfogalmazott pedagógiai célok, szempontok szerint alkalmazunk. 

 

A következő táblázat az osztályok csoportbontásokra, illetve egyéb foglalkozásokra 

lehetőségként megjelenő órakereteket tartalmazza: 

 

                                                 
20 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bj) 
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A következő táblázat az osztályok csoportbontásokra, illetve egyéb foglalkozásokra 

lehetőségként megjelenő órakereteket tartalmazza egésznapos oktatás esetén: 

 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Osztályok heti időkerete 52 52 52 55 51 51 56 56 

Tanuló heti kötelező óraszáma 25 25 25 27 28 28 31 31 

Nem kötelező foglalkozások időkerete 27 27 27 28 23 23 25 25 

16 óráig tartó foglalkozásokhoz 15 15 15 13 12 12 9 9 

Választható óra 2 2 2 2 3 3 4 4 

Csoportbontás, egyéb 10 10 10 13 8 8 12 12 
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A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN 

ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ 

TANANYAG 21 

 

A történelem, a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális kultúra valamint az 

osztályfőnöki órák keretében biztosítunk lehetőséget az érintett tanulóknak a nemzetiségi 

kultúra megismerésére. Az intézmény körzetében a következő nemzetiségek találhatók: 

szlovák, ruszin, cigány. 

 

A nemzetiségek hagyományainak, kultúrájának megismerését a következő témákban 

kívánjuk megvalósítani: 

A szlovák, ruszin, cigány nemzetiségi közösségi élet és környezetének megismerése 

Az adott nemzetiségi település, város elhelyezkedése. 

Település, város, utca, épületek és középületek. 

A lakóhely házainak múltbéli és új jegyeinek összehasonlítása, változásai, tájház 

megtekintése. 

Az adott település iskolájának nemzetiségi jellege, címe. 

Munkához, évszakokhoz, időjáráshoz kapcsolódó népszokások, jóslások (előrejelzések) 

megismerése. 

A szlovák, ruszin, cigány nemzetiségi közösségi élet és környezetének megismerése. 

A lakóhely nemzetiségi jellegének feltárása. 

Beszélgetés a nemzetiség életmódjáról, kultúrájáról. 

Milyen hagyományok, szokások élnek a családban, lakóhelyünkön? 

A nemzetiségi rendezvények fontossága, ezeken való részvétel. 

A helyi népszokások, hagyományok megismerése. 

Az ünnepek szimbólumainak, jelképeinek megismerése. 

Az összetartozás fontosságának felismerése. 

Az ünnepi előkészületek elsajátítása. 

Köszöntők (karácsony, újév) megismerése, helyi szokások ápolása. 

Hagyományőrző játékok (betlehemezés, locsolkodás) betanulása. 

                                                 
21 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bk) 
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Részvétel a helyi hagyományőrző ünnepségeken. 

 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

22 

 

Egészség – fizikai fittség – általános fizikai teherbíró-képesség 

Az egészségügyi Világszervezet (WHO) ismert megfogalmazása szerint: az egészség a jó 

testi, lelki és szociális közérzet állapota, amely nemcsak a betegség és más testi – lelki 

zavarok hiányát jelzi, hanem jogot is az egészségre (az egészséges létezéshez), a lehető 

legteljesebb jó közérzetre. 

Az egészség létezés folyamat jellegű, amelyben a folyamatosság és a megszakítottság 

dialektikája érvényesül, így az egészség és annak elvesztése között nincsenek merev határok, 

csupán az egyik állapotból a másikba való átmenet valósul meg. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 

Az oktatás területén 

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző 

szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

Az egészségügy területén 

Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a 

testnevelők által mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a 

tanulók funkcionális állapotáról, - az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességek alapján. 

Általános fizikai teherbíró-képesség mérésének lehetőségei 

Erőnléten az egyén fizikai, pszichikai összetevőjét értjük, amelyet mindenekelőtt az 

állóképesség, az erő és a gyorsaság, a velük kapcsolatos pszichikai tulajdonságok határoznak 

meg. 

A koordinációs képességek fejlesztése lényegében az ügyesség edzése. 

A koordinációs képességek fejlesztésével, végső soron, a mozgás végrehajtásának és 

gazdaságosságának pontosságát javíthatjuk. 

Kondicionális képességek 

                                                 
22 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bl) 
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A rendszeres testedzés hatására növekszik az izomrendszer teljesítménye, fejlődik az izom 

ereje gyorsasága és állóképessége. 

Egyszerű vizsgálati módszerek a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb 

kondicionális képességek méréséhez. 

„Bármit tész, tedd okosan és nézd a végét.”  Latin mondás. 

 

HUNGAROFIT – „MINI” HUNGAROFIT módszer bemutatása 

Az egyénre szabott edzéstervek elkészítésének kiindulópontja – legyen az kondicionáló, 

regeneráló, rehabilitáló vagy versenysport, - a szervezet aktuális állapota. 

A fizikai állapot mérése, tehát önmagában nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz 

kiindulópont a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességek fokozatos fejlesztéséhez, az egyénre szabott edzéstervek elkészítéséhez. 

Az optimális mennyiségű, hatásos dózis meghatározása, mindig a szervezet aktuális 

állapotától, egészségtől, vagy betegségtől függ: ha alul adagoljuk (dozírozzuk) nem hat, nem 

érjük el a kívánt hatást, ha túladagoljuk, akkor méreg, szélsőséges esetekben akár halálhoz is 

vezethet. 

Cél: „Se többet, se kevesebbet”! 

A különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarendszer 

megfelelve a tudományosság kritériumainak (valódiság, megbízhatóság, objektivitás) méri és 

értékeli: 

1. az optimális testtömeget és az attól való esetleges eltérést (kiegészítő vizsgálat), 

2. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket 

(alapvizsgálat): 

a.) az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének 

legjobb mérőszáma, 

b.) azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi 

tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége 

például a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. 

3. A fizikai fitnesz önmagában is értékelhető, de lényegesen megbízhatóbb 

tanácsadással szolgálhatunk, ha a fittség vizsgálatot kiegészítjük elsősorban egyéni 

(társadalmi) vonatkozású edzésre, versenyzésre, eredményességre, életvitelre 

jellemző információkkal. 
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Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére 

 

Dimenzió 7-8 évesek számára 

(1+3 motorikus próba 

értékelésével) 

9 éves kortól 

„HUNGAROFIT” 

(1+6 motorikus próba 

értékelésével) 

9 éves kortól 

„MINI 

HUNGAROFIT” 

(1+4 motorikus próba 

értékelésével) 

Személyi adatok Név: 

Életkor: 

Nem: 

A vizsgált személy 

neve: 

Születési év, hó, nap: 

Neme: 

A vizsgált személy 

neve: 

Születési év, hó, nap: 

Neme: 

ALAPMÉRÉSEK 

AZ ÁLTALÁNOS 

FIZIKAI 

TEHERBÍRÓKÉPE

SSÉG 

MINŐSÍTÉSÉHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a 

dinamikus erő – 

állóképességet mérő 

próbákat 

1. Aerob, vagy alap 

állóképesség mérése: 

- Cooper-teszt, vagy 

- 1609 m (1 mérföld) 

síkfutás 

Izomerő mérése 

Dinamikus ugróerő 

3. Az alsó végtag 

dinamikus 

erejének mérése: 

- Helyből távolugrás 

páros lábbal 

- A dinamikus 

dobóerőt nem méri. 

 

Dinamikus erő – 

állóképesség 

4. A csípőhajlító és 

a has-izom erő-

állóképességének 

mérése 

- Hanyattfekvésből fel- 

ülés térdérintéssel, 

1.Aerob vagy alap-

állóképesség mérése 

-Cooper teszt, vagy 

-2000 m-es síkfutás 

Izomerő mérése 

Dinamikus ugróerő 

1.Az alsó végtag 

dinamikus erejének 

mérése: 

-Helyből távolugrás 

páros lábbal 

 

Dinamikus dobóerő 

2. A kar-, törzs-, és a 

láb izmok együttes 

dinamikus erejének 

mérése: 

-Kétkezes labdadobás 

(vetés) hátra, fej fölött 

tömött labdával 

3.A kar, törzs, és a láb 

izmok együttes 

dinamikus erejének 

1.Aerob vagy alap-

állóképesség mérése: 

-Cooper teszt, vagy 

- 2000 m-es 

síkfutás 

Izomerő mérése 

Dinamikus ugróerő 

1.Az alsó végtag 

dinamikus erejének 

mérése: 

-Helyből távolugrás 

páros lábbal 

 

A dinamikus dobóerőt 

nem méri. 

 

Dinamikus erő – 

állóképesség 

2.A vállövi-és a 

karizmok erő 

állóképességének 

mérése: 

-Mellsőfekvőtámasz-
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folyamatosan kell 

végezni, kifáradásig. 

Egyes próbákban a 

max. pontszám 

eléréséhez kb. 3-4 

perc szükséges. 

folyamatosan, 

kifáradásig 

5. A hátizmok 

erőállóképességé-

nek mérése 

- Hason-fekvésből 

törzsemelés és 

leengedés 

folyamatosan, 

kifáradásig 

mérése: 

-Egykezes labda-lökés 

helyből az ügyesebb 

kézzel, tömött 

labdával 

Dinamikus erő – 

állóképesség 

4.A vállövi- és a 

karizmok erő 

állóképességének 

mérése: 

-Mellső 

fekvőtámaszban 

karhajlítás és nyújtás, 

folyamatosan 

kifáradásig 

5.A csípőhajlító és a 

hasizom erő-

állóképességének 

mérése 

- Hanyatfekvésből fel- 

ülés térdérintéssel, 

folyamatosan, 

kifáradásig 

6.A hátizmok erő-

állóképességének 

mérése 

-Hason fekvésből 

törzsemelés- és 

leengedés 

folyamatosan, 

kifáradásig. 

5.1.2.1. 

ban karhajlítás és 

nyújtás, folyamatosan 

kifáradásig. 

3.A csípőhajlító és a 

has izom erő-

állóképességének 

mérése: 

-Hanyatfekvésből 

felülés térdeléssel, 

folyamatosa, 

kifáradásig. 

4.A hátizmok erő-

állóképességének 

mérése 

-Hasonfekvésből 

törzsemelés és 

leengedés 

folyamatosan, 

kifáradásig. 
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ALAP ÉS 

KIEGÉSZÍTŐ 

MÉRÉSEK 

VIZSGÁLATOK A 

TESTÖSSZETÉTEL 

MEGHATÁROZÁSÁ

HOZ 

Az egészségi állapot 

minőségét jelző 

optimális testtömeg és 

az attól való eltérés 

meghatározása: 

-Möhr féle módszer 

-Kaup féle testtömeg 

index 

- Testmagasság 

- Testsúly 

- Csuklókerület 

- Nyugalmi pulzus 

- Alappulzus 

- Terhelés utáni 

pulzus 

- Testzsírtartalom: a 

négy bőrredő 

mérésével 

- Testmagasság 

- Testsúly 

- Csuklókerület 

- Nyugalmi pulzus 

- Alappulzus 

- Terhelés utáni 

pulzus 

- Testzsírtartalom: a 

négy bőrredő 

mérésével 

Egyéb kiegészítő 

mérés 

A mozgékonyság 

Maligen – teszt: 

- Törzshajlítás előre 

Maligen – teszt: 

- Törzshajlítás előre 

Maligen – teszt: 

- Törzshajlítás előre 

 

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 23 

Egészségnevelés és környezeti nevelési program céljai és feladatai 

Egészségnevelés alapelvei: 

 Intézményünkben biztonságos, tiszta környezetet teremtünk. 

 Fontos számunkra, hogy a diákok és a pedagógusok testileg és lelkileg 

egészségesek legyenek.  

 Arra törekszünk, hogy a gyerekeken keresztül a családokban is kialakítsuk az 

igényt a harmonikus, az egészséget óvó, tudatos életvitelre. 

 Fontosnak tartjuk a mindennapi testmozgás biztosítását minden gyermek 

számára. 

 Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. 

 

Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok 

gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük védelme 

érdekében. 

A program ösztönözze a tanulókat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal és 

környezetükkel szembeni felelősségérzet, ismerjék meg az egészségi állapot szempontjából 
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fontos viselkedés és életmódformákat, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket, 

lehetőségeket. 

 

Célunk: hogy a tanulók megismerjék az egészséges életvitel és életmód elméleti és 

gyakorlati alapjait, a pozitív életszemléletet tekintsék a boldog és sikeres élet alapjának. 

Az egészségnevelési program szorosan kötődik a környezeti nevelési programhoz. 

 

Környezeti nevelés alapelvei: 

o Fontos számunkra, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezettudatos 

magatartás, megismerjék, megszeressék és óvják, védjék környezetüket.

  

o A gyerekek számára nem csak környezetében, hanem működésében is 

környezetbarát intézményt teremtünk. 

o Környezeti nevelésünkben, egyensúlyban vannak a természettudományos 

és társadalomtudományos ismeretek. 

o Iskolánkban az élet minden területét átfogó környezeti nevelés folyik, 

amely megtanítja a gyerekeket arra, hogy a jelenben a jövőre gondolva 

éljenek.  

o Életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. 

 

A környezeti nevelés program célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, a felnövekvő nemzedék képes 

legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tevékeny 

és tájékozott állampolgárok nevelődnek , akik kreatív , problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 

jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. 

A környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a múltbeli és jelenlegi 

folyamatokat, amelyek következményeiként bolygónkon környezeti válságjelenségek 

mutatkoznak. 

Konkrét hazai példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi - gazdasági változások, - 

modernizáció- pozitív, - és negatív hatásait a környezetre és az egyénekre. 
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A környezeti nevelési program beépül a tananyagba első osztálytól nyolcadik 

osztályig: az alsó tagozaton a környezetismeret tantárgyon belül, a felső tagozatban 5.-és 

6.osztályban a természetismeret tantárgyba, 7. és 8. osztályban elsősorban a biológia, a 

földrajz, kisebb mértékben a fizika és kémia tantárgyakba.  

Az egészségnevelési program testnevelés fontos feladata, az alsó tagozaton beépül a 

tananyagba, a felső tagozaton 6 szerepel a természetismeret a biológia, fizika, kémia 

tantárgyakban. 

Mindkét program megvalósításához a tanórán kívüli tevékenységek kapcsolódnak, 

valamint integrálódnak az osztályfőnöki órák és más, humán tantárgyak körébe. 

A program megvalósítása feltételezi a tanulók természettudományos szemléletének 

kialakítását, a folyamatos ismeretbővítést, a megismerési módszerek, a gyakorlati tudnivalók 

és az alkalmazás lehetőségeinek megismerését. 

Meg kell ismerniük a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeiket és 

jogaikat, a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás alapelveit, az egészséges életmód jelentőségét és lehetőségeit. 

Kiemelt célunk: a két program összekapcsolásával tanulóinkban kialakuljon a 

környezet iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes környezeti attitűdök, 

magatartás és viselkedés, az egészséges életmód és értékrend és a felelősségérzet. 

 

A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 24 

Célok: 

 olyan pedagógiai környezet kialakítása, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, 

mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, jogellenes elkülönítéstől, biztosítja a 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést,  

 biztosítani az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését, 

 elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok esélyteremtésének előmozdítását, szükség 

szerint egyének, társadalmi csoportok előnyben részesítése által az 

esélyegyenlőtlenség felszámolásának érdekében az alábbi tevékenységek során: 

- a beiratkozásnál, felvételinél, 

- tanításban, ismeretközvetítésben, 
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- a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

- az értékelés gyakorlatában, 

- tanulói előmenetelben, 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

-  a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai 

és társadalmi környezettel.  

 

Az intézmény valamennyi iskolájában egyenlő esélyt kell biztosítani minden 

kisgyermeknek és tanulónak, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak 

megfelelő nevelésben részesüljenek. 

 

Támogató, szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenységek 

Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok: a fejlesztésre szoruló diákok számára 

korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások lehetőségét biztosítjuk.  

A tankönyvtámogatás: a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenességet 

a rászoruló tanulók számára. Az iskolai könyvtár fejlesztésekor is fontos szerepet kap a 

tankönyvigények kielégítése. 

Kapcsolattartás a szülőkkel: kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, 

kapcsolattartást, tájékoztatást. A szülőket tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről is 

szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. A nevelők - igény szerint - 

segítséget nyújtanak az igénylések kivitelezésekor is.  

Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, a szakértői bizottsággal: indokolt 

esetben - a gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket 

kihasználva járunk el, kezdeményezünk esetenként szakértői vizsgálatot. A fejlesztések a 

szakvélemények szerint zajlanak.  

A felzárkóztatást elősegítő programjaink: 

 Tanórákon differenciált munkaformákat alkalmazunk  
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 Tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, bíztató értékelés 

 Fejlesztő foglalkozásokat tartunk, ahol fejlesztő pedagógusaink differenciált 

feladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítik a tanulók 

továbbhaladását, felzárkózását, az indulási hátrányok csökkentését. 

 Pedagógusok és a fejlesztő pedagógusok folyamatosan együttműködnek 

 (Konzultációk, esetmegbeszélések) 

 Tanulási technikák elsajátításában segítséget nyújtunk tanulóinknak (tanítási 

órákon, délutáni foglalkozáson, fejlesztő foglalkozáson) 

 A tanulási motivációt erősítjük (Tanórák, egyéni foglalkozások) 

 

HHH-s tanulók részvétele az iskolai programokban: 

 Iskolai sportkör és énekkar, szakkörök 

 Rendezvények: iskolai sportnap, táborok, versenyek, vetélkedők 

 Könyvtári foglalkozások sokszínű programja: zenehallgatás, videózás, 

könyvolvasó pályázatok, kutató játékok, újságírás, kölcsönzések 

 Egyéb iskolai megmozdulások: színház és múzeumlátogatás, egészségvédő 

programok 

 Délutáni tanulás biztosítása 

 Számítógéphez való hozzáférés minden tanulónknak biztosított 

 

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI25 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyagokhoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

                                                 
25 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7§ (5) a) 



 

256 

 

 

A magyar nyelv, magyar irodalom matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (a 2-8. 

évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia 

biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

- a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik, 

- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

figyelembe véve átfogó dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

- az ének-zene, a vizuális kultúra, az informatika, a technika tantárgyból félévente, 

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. 

- a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez 

képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

- az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

- A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 

minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

- Az első, a második évfolyamon félévkor és az első évfolyamon, év végén a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a 

tanuló teljesítményétől függően a következő is lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT    
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 JÓL TELJESÍTETT     

 MEGFELŐEN TELJESÍTETT   

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL   

Ezt a minősítést a pedagógus néhány mondattal kiegészítheti, konkrétabbá teheti. 

- A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakoron belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

Intézményünkben a magyar nyelv és irodalom tantárgy két érdemjeggyel külön kerül 

értékelésre 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta 

ellenőrzi, 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) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyak tanító nevelők: 

 

Teljesítmény (%) Érdemjegy 

0 - 30 Elégtelen (1) 

31 - 55 Elégséges (2) 

56 – 75  Közepes (3) 

76 - 90 Jó (4) 

91 - 100 Jeles (5) 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelésének érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
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teljesítményt (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik 

el a szaktárgyat tanító nevelők 

 

Teljesítmény (%) Érdemjegy 

0-30 elégtelen (1) 

31-55 elégséges (2) 

56-75 közepes (3) 

76-90 jó (4) 

91-100 jeles (5) 

 

Az írásbeli számonkérés formái az iskolánkban: 

 

Nagydolgozat: a nem készségtárgyakból iratunk nagyobb anyagrészt számon kérő 

írásbeli dolgozatot. Nagyobb anyagrészben kíván tájékozódást szerezni a tanuló 

felkészültségéről. Mérhető vele a tudás, az ismeretek szilárdsága és azok biztonságos 

alkalmazása. Bizonyos anyagrészek lezárásakor íratjuk. Összefoglalás és rendszerező ismétlés 

előzi meg. Ennek a dolgozatnak a megíratását legalább egy héttel előbb jelezni kell a 

tanulóknak, és fel kell hívni a figyelmet a legfontosabb anyagrészekre, az előforduló 

problémákra. Ezeknek az írásbeli számonkéréseknek az eredményét a tanulók tudásának 

értékelésénél nagyobb súllyal vesszük figyelembe, ezért az osztályozó naplóba az 

érdemjegyet pirossal, írjuk be. Hiányzás esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk. Elégtelen 

osztályzat esetén 2 héten belül, egy alkalommal tanuló részére javítási lehetőséget kell 

biztosítani. Elégtelentől különböző osztályzat esetén is felajánlhat a szaktanár javítási 

lehetőséget, mellyel újabb osztályzat szerezhető. A javító dolgozat osztályzatát az osztályozó 

naplóba pirossal írjuk be 

 

Témazáró dolgozat: egy-egy anyagrész lezárására szolgáló számonkérési forma, amely 

maximum 45 percet vehet igénybe. Értékelése egy osztályzattal történik, melyet az osztályozó 

naplóba a megfelelő hónaphoz ír be a szaktanár. Íratását egy héttel előbb be kell jelenteni. 

Összefoglalás előzi meg. 
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Rövid írásbeli számonkérés (röpdolgozat): kisebb anyagrész elsajátításának 

ellenőrzése szolgáló számonkérési forma. Célja a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése, 

ezért előre bejelenteni nem kell. Időtartama ne haladja meg a 20 percet. 

 

A tanulók szeptember elején felmérő dolgozatot írnak. Ennek célja a tanulók 

tudásszintjének vizsgálata, a tanár további tervező és felzárkóztató munkájához való 

adatgyűjtés. A felmérőre adott érdemjegyet nem számítjuk az osztályzatokba, az osztályzatot 

zöld színű tollal írjuk be az osztálynaplóba. 

 

Évfolyamok egységes felmérése egy adott tantárgyból: maximum 45 percet vehet 

igénybe. Értékelése egy osztályzattal történik, melyet az osztályozó naplóba a megfelelő 

hónaphoz zölddel ír be a szaktanár. 

A pedagógus speciális tudásszintmérő teszteket, feladatalapokat készít. 

A kötelező és a témazáró dolgozatokat az íratás előtt egy héttel a tanulók tudomására kell 

hozni, egyéb írásbeli számonkéréseket előzetesen bejelenteni nem kötelező. Egy nap 

legfeljebb két előre bejelentett dolgozat iratható. Bármely írásbeli számonkérésre elégtelen 

osztályzat adható, ha a tanuló nem megengedett segédeszközt használt megírása során. Az 

írásbeli munkákat kijavítva, a pedagógus értékelése mellett aláírásával ellátva legkésőbb két 

héten belül ismertetni kell a tanulóval. A tanuló joga, hogy a kijavított és értékelt írásbeli 

számonkérést megtekintse. A helyi tantervben előírt kötelező írásbeli dolgozatot 

(nagydolgozat) a szaktanár a tanév végéig megőrzi, majd két évig tárolja, hogy az bármikor 

megtekinthető legyen. 

 

A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI26 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból sikeresen 

teljesítette. Akik egy vagy több tantárgyból nem teljesítik a minimum követelményeket, a 

sikertelen javítóvizsga után az évfolyamot kötelesek megismételni. 

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második - nyolcadik évfolyamon minden 
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tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz. 

 

Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon, tanév végén egy vagy két tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 

tehet. 

 

Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon, a tanév végén három vagy több 

tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

 

A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév 

végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell 

tennie ha: 

 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt. 

 

Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első 

évfolyamon folytatja. 

 

Az első évfolyamon a tanuló csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha 

az adott tanév során az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a 250 órát. 

Az iskolának ahhoz, hogy az évfolyamismétlésre utasítás döntését meghozza, előzetesen a 

tanköteles tanuló szülőjét értesítenie kell. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében, ha a szakértői javaslat alapján valamelyik 

tantárgyból értékelés alól teljes vagy részleges felmentést kaptak, az adott tantárgy, illetve 

tantárgyi terület félévi és év végi osztályozásától (szöveges minősítésétől) eltekintünk.  
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AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSA27 

 

Oktatásunk eredményessége érdekében szem előtt kell tartanunk és a tanulókban és 

szüleikben egyaránt tudatosítanunk kell, hogy a tanulók otthoni munkája az írásbeli és szóbeli 

házi feladatok szerves folytatásai a tanórai munkának.  

 

A házi feladatok célja különböző lehet: 

Az alapfogalmak, alapismeretek, összefüggések gyakoroltatása. Így tudjuk elérni, 

hogy a legfontosabb ismeretek megszilárduljanak, alapvető tudáselemek 

készségként álljanak a tanulók rendelkezésére. 

A tanult ismereteket a tanulók önálló feladatmegoldásban tudják alkalmazni, 

egyrészt olyan feladat formájában, amelynél az órán megoldottra ráismernek a diákok, 

másrészt új szituációkban is meg tudják a problémát oldani. 

Az órán feldolgozásra kerülő témákhoz szükséges alapismeretek feleleveníttetése 

(ismétlés, tankönyvhasználat). A házi feladatok célját (és az osztályt) ismerve kell 

megtalálnunk azt a módszert és helyes arányt, amelyet követnünk kell, de vannak 

általános elvek, amelyeket minden szaktanárnak be kell tartani: 

 A kijelölt házi feladatokhoz adjunk útmutatást, segítséget (figyelembe 

véve a tanulók képességét). 

 A feladatok kijelölése differenciáltan történjen. A feladatsor mindig 

tartalmazzon elégséges, közepes és jó képességű tanulókra vonatkozó 

feladatot. 

 A házi feladatok ellenőrzésére, a felmerülő problémákra, ötletekre időt 

kell szánni  

 A házi feladatok megoldását értékelni kell. Így azok a tanulók, akik 

becsületesen megoldják a házi feladatot, sikerélményhez, elismeréshez 

jutnak. 

 Tudatosítani, és következetesen alkalmazni kell valamilyen szankciót, 

ha a tanuló nem készít házi feladatot. 
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 A szaktanárnak ügyelni kell arra, hogy a házi feladat harminc-negyven 

percnél ne legyen időigényesebb, mert a többi tárgyból is kell készülnie 

a tanulónak. 

 A megtanulandó elméleti anyagot egyértelműen ki kell jelölni a diákok 

számára, mert lexikális tudás nélkül nem tudják feladatokat megoldani. 

 Az önálló gyakorlás igényének fokozása érdekében témakörönként 

jelöljünk ki nagyobb időintervallumra gyakorló feladatokat, melyeket 

felhasználhatunk dolgozatoknál, feleléseknél.  

A házi feladatok jellege is különböző, melyek kijelölése során az alábbi irányelveket tartja 

fontosnak: 

o Elméleti házi feladat: A tanórákon már jól kidolgozott, rögzített fogalmak 

megtanulását, és azoknak a kapcsolódó anyagrészeknél való helyes használatát 

várjuk el tanulóinktól. Az otthoni tanulásban segédeszközként használhatóak a 

tankönyvek, melyek kiválasztása tanári megegyezés alapján történik. 

o Írásbeli házi feladat: A tantárgyak jellegéhez kapcsolódóan sokszínűen és 

pontosan kell meghatározni az írásbeli feladatokat. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulók az írásbeli házi feladat megoldása során sikerélményhez jusson. 

o Házi dolgozat: Hosszabb időszakra sokszínűen meghatározott, átfogó 

kidolgozást igénylő feladat, amely a tanulók önálló munkáján alapul. 

o Kiselőadás: A tanár által meghatározott témákból fakultatív jelleggel a tanulók 

kiselőadással készülhetnek, melyet a felkészültség színvonalának, 

előadásmódjának megfelelően értékelünk. 

o Gyűjtőmunkák: Gyűjtemények készítése az egyik legkreatívabb pluszmunkát 

igényli tanulóinktól. Szorgalmukat igényes munkáik leadásakor mindig 

pozitívan értékeljük. Esetenként tudományos gyűjtőmunkák kiadásával 

csábíthatjuk a diákokat a tantárgy egy-egy részletének, mélyebb szerkezetének 

felkutatására, melyet a ráfordított energia és munka tükrében értékelünk. 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok is 

érvényesülnek: 

 Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 

valamint a tanítási szünetek idejére kevesebb szóbeli házi feladatot kapnak. 
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 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a 

szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – kevesebb szóbeli 

házi feladatot kapnak. 

 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-

egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve vagy év végi felmérő 

dolgozatot lehet íratni.  

 

A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ 

MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK 28 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félévkor és a tanítási év végén, valamint 

második osztályban félévkor az osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve 

a bizonyítványba bejegyzi. 

A második évfolyam végétől-nyolcadik évfolyam végéig a tanuló magatartását az 

osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló aki: 

- a tanórán és a tanórán kívüli példamutatóan, rendesen viselkedik 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

- tisztelettudó, 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen, 

viselkedik, 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 
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- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása, 

- elkerüli a durvaságot, 

- tiszteli és elismeri mások értékét, 

- nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket, 

- segíti társait, tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem él vissza, 

- szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, öregbíti iskolája hírnevét, 

- kulturáltan lép fel saját maga és szűkebb környezete érdekében, 

- ügyel környezete rendjére 

- szándékosan nem okoz kárt, 

- betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét. 

 

Jó (4) az a tanuló aki: 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 

- az osztály- vagy az iskola közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása, 

- cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények hatására ettől eltér, 

- igyekszik elkerülni a durvaságot, de ez nem mindig sikerül, 

- tiszteli a felnőtteket, társait, 

- trágár, durva kifejezéseket nem használ, 

- ügyel környezete rendjére, megjelenése, ruházkodás nem kihívó, 

- ismeri és betartja az iskola házirendjét, életkorának megfelelő illemszabályokat. 

 

Változó (3) az a tanuló aki: 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

- feladatit nem minden esetben teljesíti, 

- előfordul, hogy társaival a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

- igazolatlanul mulasztott, 

- osztályfőnöki intője van, 

- környezete rendjéért semmit nem tesz, 

- sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg, 
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- gyakran figyelmeztetni kell a viselkedési szabályok betartására. 

 

Rossz (2) az a tanuló aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, 

- viselkedése romboló határú, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennek 

magasabb fokozatú büntetése, 

- szereti, ha társai félnek tőle, 

- visszaél fizikai előnyével, 

- nem becsüli közössége értékeit, 

- szándékosan rongálja a környezetét 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második évfolyam évvégétől a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, 



 

266 

 

 

- munkavégzése pontos, megbízható, 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza, 

- önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait, 

- versenyeken öregbíti iskolája hírnevét, 

- jó eredmények elérésére törekszik 

 

Jó (4) az a tanuló, aki 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

- a tanórákon többnyire aktív, 

- többlet feladatot, tanórán kívül foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre felügyelettel 

dolgozik. 

 

Hanyag (2) az a tanuló aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

- feladatait többnyire nem végzi el, 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve 

iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

A jutalmazás formáit a házirendünk külön szabályozza. 

 

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT TOVÁBBI ELVEK 29 

 

Jelenleg nem találtunk a helyi tantervbe beépíthető további elveket. 

 

AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT EGÉSZNAPOS 

ISKOLÁRA VONATKOZÓ NEVELÉSI – OKTATÁSI PROGRAM 30 

 

Az egész napos nevelés feltételei, értékei 

Az egész napos jellemzői: egy osztálycsoportot két nevelő vezet, mindkét nevelő tanít 

bizonyos tantárgycsoportokat, vezeti a gyerekek felkészülését (elsősorban az általa tanított 

tantárgyak tanítási óráira), s naponta szabadidő-tevékenységeket is irányít. Az iskolaotthonos 

nevelők tanórán kívüli tevékenységeket is vezetnek, és rendszeresen irányítják a 

feladatkészítést saját tantárgyaikból. 

Az egész napos előnyei: 

 mivel mindkét nevelő tanítási órákat és tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt vezet, 

többféle tevékenység közben ismerheti meg a gyerekeket, gyakorolhat rájuk hatást, 

nevelő és gyerek között kedvezőbb kapcsolat alakulhat ki. 

 mivel a nevelők irányítják a saját tanítási óráik hatékonyságáról. Így nagyobb az esély 

arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat egységessé váljék. 

                                                 
29 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bo) 
30 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) d) 
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Feltételei: 

Egész napos osztályokban határozottan különüljön el a tanórai és tanórán kívüli önálló 

munka, illetve a szabadidő nevelői irányításának módszerei: az önálló munka irányításában a 

gyermekek tanulási önállóságát fokozó módszerek érvényesítése, szabadidőben a gyermekek 

tevékenységek teret adó, a tervszerű nevelői kezdeményezés és a gyermekek választásának 

összehangolására törekedő eljárások alkalmazása domináljon. 

 

A pedagógus feladati:  

Segítse:  

 a tantervi törzsanyag szilárd elsajátítását 

 esetenként a kiegészítő anyag feldolgozását 

 a tanult ismeretek önálló alkalmazását 

 a tanulmányi munka egészében az önállóság fokozását 

 a tanulás motívumainak és technikájának állandó fejlesztését 

 az egyéni érdeklődés és képességek formálását 

 az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek és képességeinek kialakítását, 

a művelődés igényének fejlesztését. 

 

Az egész napos foglalkoztatás feladatai 

 a tanulók és közösségeik tanórai és tanórán kívüli (közéleti, művelődési, munka, játék, 

sport, egyéb) tevékenysége egységes pedagógiai folyamatot képezzen 

 minden foglalkoztatási forma segítse a tanulók önálló tanulási – művelődési - 

önművelődési képességének fejlesztését, a tanítási-tanulási folyamat egységessé tételét 

 nagyobb teret kapjon a gyermekek öntevékenysége, mely az életkori sajátosságokhoz 

igazodik 

 az iskolai osztályközösségek – mint alapvető közösségek – mellett jobban 

érvényesüljön a funkcionális csoportok működése, gazdagodjék hálózata, a tanulók 

fejlődése-fejlettsége szintjéhez igazodó, választható tevékenységek kínálata 

Iskolánkban egész napos oktatás kerül bevezetésre felmenő rendszerben. Az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott programot használja a Köznevelési Törvényben meghatározottak 

szerint. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

A Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola mai napon módosított 

pedagógiai programja a 2013-ban készített pedagógiai program alapján készült, a módosításra 

az EFOP 3.3.5-17. kódjelű, a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című pályázat  kapcsán, a tanórán kívüli 

közösségi programok megvalósítása során alkalmazott informális és nem formális tanulási 

módszertan beépítése miatt került sor (a IV. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés 

feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák c. fejezet 44. 

oldalán). 

 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2019. június 27. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

Pálháza, 2019. június 27. 

 

    Jóváhagyta: 

 

 

        Horváth Zoltán 

                 intézményvezető 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK FENNTARTÓI EGYETÉRTŐ 

NYILATKOZATA 

 

A Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója, a Sárospataki 

Tankerületi Központ képviseletében nyilatkozom, hogy a tanórán kívüli közösségi programok 

pályázati úton történő megvalósításával egyetértek. 

 

  

Sárospatak, 2019………. 

 

                                                                                  Donkó József Béla 

       tankerületi igazgató 

 

 


