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BEVEZETŐ
Minden iskola működésének alapvető dokumentuma a pedagógiai program, amely meghatározza az
intézményben folyó szakmai, pedagógiai munkát.
A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra határozza
meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit.
A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma,
egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is.
A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg:






2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet;
illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium) Magyar Közlöny 2012/66.
szám 2012. június 4.,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet Magyar Közlöny
2012/115. szám – 2012. augusztus 31.
az intézmény alapító okirata.
A XXI. század kezdetén az általános iskolának egyre inkább meg kell felelnie annak a jogos
társadalmi elvárásnak, hogy a szilárd alapműveltség elsajátításán túl közvetítse a hagyományos
értékeket, melyeket modern, naprakész ismeretekkel ötvöz. A jelen iskolájának sokszínű szülői,
társadalmi követelményrendszert kell követnie, mely képes alkalmazkodni az információs társadalom
gyors változásaihoz. Az értékek közvetítése és egyensúlyának megtartása, a gyermek és személyiség
tiszteletben tartása, a reproduktív és kreatív képességek fejlesztése a jelen és a jövő feladata egyaránt.
Alapfeladatunk: a gyermekek oktatásával összefüggő minden olyan feladat, amelynek ellátása
pedagógiai szakértelmet igényel, továbbá minden, a nevelő és oktató munkát segítő, a tanuló szociális
és egészségügyi ellátással összefüggő feladat.
A Siófoki Beszédes József Általános Iskola 1980-ban került átadásra. Iskolánk a Balaton déli
partján,zöldövezetben található, a város dinamikusan fejlődő részén.
Tanulóinkat, szép gondozott park és tágas tér várja. Intézményünk hatalmas tornacsarnokkal és
műfüves labdarúgó pályával rendelkezik. Az iskola tornacsarnoka nemcsak iskolai célokat tölt be,
hanem városi, országos és nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas.
Az intézmény tanulói biztonságos körülmények között, egy épületen belül találják meg a
tornacsarnokot, az éttermet, az iskolai büfét, s valamennyi tantermet. A rohamosan bővülő és változó
tudományos eredmények miatt szükségessé vált az ismeretszerzés módjának modernizálása. A
központi tartalmi szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai tantervek szerves részévé tette a
tanulási technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a
kompetencia-alapú oktatás elterjesztése (szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, valamint
az idegen nyelvi, IKT kompetencia területeken). Nevelőink ennek jegyében végzik munkájukat. Az itt
tanuló diákok évről évre bizonyítják magas szintű felkészültségüket különböző tantárgyakból az
országos kompetenciaméréseken, tanulmányi- és sportversenyeken. A tanórákon kívül tanulóink
számos szabadidős tevékenység közül választhatnak. Iskolánk része 2009/2010-es tanévtől a speciális
tagozat is, amely a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével foglalkozik. A tagozat
tanulónépességét azok a tanulók alkotják, akik a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei
Szakértői Bizottságának vizsgálata alapján speciális fejlesztést igényelnek. Iskolánk utazó
pedagógusai a siófoki tankerület területén tevékenykednek. Az iskolapszichológia célja az együttes
problémamegoldás, feladata a pedagógiai munka segítése. Intézményünk a városban egyedülállóan
nagy természetes zöldövezettel rendelkezik. A terület nagysága 32.962 m 2. Az iskola parkja helyt ad
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egy természetbarát játszótérnek, 3 db egybenyitható 20x40 m-es műfüves labdarúgó pályának,
valamint egy füves focipályának.
A város vérkeringésébe a rendszeres helyi járatú közlekedés kapcsolja be az idejáró tanulókat,
valamint a biztonságosan kialakított közúthálózat. Az épülethez tartozik egy 260 fős étterem. Az
iskola tornacsarnoka nemcsak iskolai célokat tölt be, hanem városi, országos és nemzetközi
sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas.
Az iskola összterülete:
32.962 m2
Ebből:

- az épület:
- udvar
- sportpálya
- zöld terület

6.062 m2
4.000 m2
3.800 m2
19.100 m2
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NEVELÉSI PROGRAM

Intézményünk mottója:
„ Evezni, húzni, haladni: ez az élet,
nem pedig egy helyben állni a köves,
vén partokon. „
/ Krúdy : Balaton révészei /
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül az
iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeit.

Értékek – célok – feladatok dialektikája (diagram)
Nkt. értékkatalógusa
ÉRTÉKEK
RENDSZERE

Az iskola
önmeghatározása
alapján deklarált
(helyi) értékek

CÉLOK

FELADATOK

1.

Az emberi magatartás általános értékei

Az iskola:
 értékrendjében emberközpontú, humanista;
 tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén,a
másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti semmilyen
okból hátrányos megkülönböztetés;
 értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az
innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani képesek majd
későbbi életüket.
 tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy
derűs, harmonikus iskolai közösségnek.
2.

A helyi értékek meghatározása

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolákban történő
helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az
alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek,
és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat.
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Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, törekszünk a
partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus értékrend
alapján.
Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink.
Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században jogosan
elvárhatónak.
A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi
értékekkel kapcsolatban:
-

nemzeti,európai, lelki, humán, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrend
az emberiség közös értékei
a demokrácia értékei

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának
alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói
megnyilvánulások leépítésére.

1. Az iskola nevelési programja
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Az intézményben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájában az alább felsorolt
pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni.
1. Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében.
 A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
 A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit
várunk el tőlük,
 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének
egyéb problémáiban,
 Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 Tanuló és tanuló
 Tanuló és nevelő
 Szülő és nevelő
 Nevelő és nevelő között
2. Intézményünkben a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.
Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott
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gyerekekből.
Ennek érdekében:
A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a
mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
Intézményünk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a
technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét,
világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
Az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete
legyen,
Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak
kialakítására,
Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő
személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a
haza, a szülőföld iránti szeretetet.
A nevelőtevékenység az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanulók
öntevékenységére épülve, a szülőkkel és az iskolákkal együttműködve folyik.
Nevelők, dolgozók valljuk, hogy intézményünk olyan alkotó pedagógiai emberi és szellemi környezet,
amely alkalmas a folyamatos megújulásra, amelyben valamilyen fokon mindenki nevel mindenkit!
Ahol pedagógiánk alkalmas arra, hogy a közösség fejlődése előidézze az egyén fejlődését, és az egyén
fejlődése visszahasson, és a közösség minőségi fejlődését eredményezze.
Ahol a másság mindennemű előfordulását tiszteletben tartva, segítjük a kisebbségben élők identitás
alapú fejlődését.
Hiszünk abban, hogy olyan egyéni sajátosságokkal, jellemzőkkel, arculattal rendelkező intézményt
tudunk teremteni, amelyik teljesíteni tudja a megrendelők és a benne résztvevők kívánságait.
Partnereink igényeinek figyelembe vétele, testületünk szakmaisága garantálja a nevelő munka
folyamatos megújulását.
Intézményünk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni
lakóhelyünk életében.
Ennek érdekében:
Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az intézmény életéről, tevékenységéről, eredményeiről
minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk és kistérségünk érdeklődő polgárai,
Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban és kistérségünkben található iskolákkal és
közművelődési intézményekkel,
Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy intézményünk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is
képviseltesse magát különféle rendezvényeken
Elképzeléseinkben arra törekszünk, hogy tanulóink az alábbi tulajdonságokkal rendelkezzenek:
humánus,
fegyelmezett,
művelt,
kötelességtudó,
érdeklődő, nyitott,
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kreatív, alkotó,
ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
Nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
A természet, a környezet értékeit,
Az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit.
jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
van elképzelése a jövőjét illetően,
becsüli a tudást,
öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban,
a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító
szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk
rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

4. Nevelő-oktató munka alapelvei:
 Kompetenciaalapú oktatás bevezetése, elterjesztése
 SNI-s tanulók integrált oktatása
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében alkalmazott sérülés-specifikus módszerek, eljárások,
szemléltetés, igazodnak a tanuló sajátos nevelési igényéhez, fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez,
egyéni haladási üteméhez, tanulási stratégiájához, előzetes ismeretéhez és egyéb ismeretszerzési
képességeiben megnyilvánuló különbözőségéhez.
A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység lehetővé teszi az egyes gyermekre
vonatkozó pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását.
 Esélyegyenlőség érvényesítése
 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
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Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink
elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket,
magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az ember testi és lelki egészsége, és
megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény.
Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása).
Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése)
2. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az
élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
3. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
4. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
5. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak
és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás.
Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
6. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés,
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
7. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti
múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
8. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az egyetemes emberi jogok
tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémáik iránt. Törekvés a demokrácia
érvényesítésére.
9. A sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fejlesztése
 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre szabott fejlesztése
 A kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.
 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése
 Digitális írástudás elterjesztése
 Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele
A kompetencia alapú oktatás implementációja




A kompetencia alapú oktatás implementációját segítő célok ütemezése
A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek megszervezése, a
bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan.
Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését,-oktatását meghatározó célok és
sikerkritériumok megfogalmazása. (HH; HHH; SNI tanulókkal való foglalkozás megszervezése)
Az intézményben folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő
tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatos
értékelések.
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusaink által alkalmazott személyiségfejlesztésre
irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelés módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes
kapcsolat révén hat a tanulóra.
Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen
keresztül érvényesül.
Közvetlen és közvetett nevelési eljárások
Az intézmény pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Szokások kialakítását
célzó, beidegző
módszerek.

Magatartási modellek
bemutatása,
közvetítése.

Tudatosítás
(meggyőződés
kialakítása).

Közvetlen módszerek
Követelés,
Gyakoroltatás,
Segítségadás,
Ellenőrzés
Ösztönzés

Elbeszélés.
Tények és jelenségek
bemutatása.
Műalkotások bemutatása.
A nevelő személyes
példamutatása.
Magyarázat, beszélgetés.
A tanulók önálló elemző
munkája.

Közvetett módszerek
A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
Hagyományok kialakítása
Követelés
Ellenőrzés
Ösztönzés
A nevelő részvétele a
tanulói közösség
tevékenységében.
A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből.
Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha
iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén:







Minden tantárgytárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott
továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége – vagyis
több mint ötven százaléka – a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján
elvárható legjobb szinten feleljen meg a intézmény
helyi tantervében megfogalmazott
követelményeknek.)
Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal,
amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen.
Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez
szükséges viselkedés- és magatartásformákat.
Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.
Be tud illeszkedni az európai kultúrába.
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
„Az embernevelés elve nemcsak a pedagógiai célokra vonatkozik, hanem a pedagógiai
tevékenység egész szerkezetére.”
(Mérei F.)







A nevelőtestület a szülőkkel hatékonyan együttműködve olyan gyerekeket szeretne formálni:
akik szeretetre, megértésre vágynak,
akik igénylik az emberi közelséget, akiknek nemes terveik, céljaik vannak, és késztetést éreznek arra,
hogy ezeket következetesen megvalósítsák,
akik toleránsak a másikkal szemben,
akik ösztönzést éreznek az alkotó módon való megújulásra,
akiknek a tevékenységét a becsület vezérli.
A személyiség-fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok az SNI – s tanulók fejlesztése terén:
A sajátos nevelési igényű gyermek/tanulók fejlesztése szakmai és szakmaközi együttműködéssel
valósul meg. A személyiségfejlesztés alapja a Megyei Szakértői Bizottság szakvéleménye és a
pedagógus tanulókra vonatkozó megfigyelése, a fejlődés folyamatos nyomon követése és önmagához
mért értékelése.
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Pedagógiai feladatok és célok:

Színterek, módszerek

A személyiségfejlesztés
áthatja ugyan az egész
nevelés - oktatás
folyamatát, mégis
szükség van arra, hogy
célirányosan
foglalkozunk vele,
beépítsük a tantervbe és
az órarendbe is.

- osztályfőnöki órák
keretében

Célja:
Segítségnyújtás a
tanulók
megismeréséhez, mely
hatékony oktató-nevelő
munkát tesz lehetővé,
eredményesebbé

1. Önismeret
Célja:
- a serdülők
megismerhetik
önmagukat és társaikat
- ezáltal tisztelik
törekvéseiket, törődnek
egymással
- átérzik a csoporthoz
tartozás érzését és
felelősségét

"Ilyen az ember.
Egyedüli példány"
(Kosztolányi
Dezső)
Ki vagyok én?
Én a társaim szemében
A másik ember is fontos
Pozitív én bemutatása.

- csoportmunka
- szerepjátékok
- beszélgetések

2. Én és a helyem a
környezetben
"...benned a Cél és
nálad a Kulcs" /Babits/

Célja:
- a társas ismerkedés
szabályszerűségeinek
megismerése
- szerepvállalás,
figyelem irányítása
-

- szituációs játék
báb, drámajáték
- ötletbörze
- kritika, önkritika

tolerancia

3. Tanulás tanulása
"Nem lehet valakit
valamire megtanítani,
csak hozzá lehet
segíteni ahhoz, hogy a
tudást maga szerezze
meg" /Galilei/

Cél:
a személyiségjegyekkel
összehangolt egyéni
tanulási módszerek,
eljárások kialakítása
valamennyi tantárgyban
- a megfelelő pszichés

- új tantárgy belépésekor
célszerű ezzel a témával
indítani a tanévet, esetleg
összekapcsolni az
önismereti fejlesztését
célzó témakörrel.
- a különböző tantárgyak
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Pedagógiai feladatok és célok:
kondíció biztosítása
- különböző tantárgyak
- egészséges és
a tanulását segítő
megalapozott
speciális ötletek,
önbizalom
eljárások
- önellenőrzés
- az eredményes tanulás
képessége
mentálhigiénés feltételi
- önkritika
- a tanuláshoz szükséges
optimális fizikai állapot
megteremtése
- a megfelelő környezet
kialakítása

Színterek, módszerek
speciális tanulási
metodikájának
tárgyalásában a szaktanáré
a főszerep

- az eredményes
tanuláshoz szükséges
képességek, attitűdök
fejlesztése

akarati tulajdonságok
- rendszeresség
- igényesség
- koncentrációs
képesség
- memória
- kommunikációs
képességek
- kreativitás
- igény a tanulásra
- a tanulás önépítésként
történő elfogadása

- Serdülő és ifjúkorban
különösen fontos a
felkészülés a
pályaválasztásra
- a vizsgahelyzetekre
- az iskolai tanulásban
szerzett tapasztalatok
elemzése
- önértékelés folyamatos
- ennek szembesítése a
tanárok és az osztálytársak
véleményével

- tanulási hatások,
módok, technikák
kialakítása, fejlesztése

- az önismereten alapuló
egyéni tanulási
módszerek kimunkálása
- tantárgyankénti
speciális tanulási
technikák alkalmazása

- folyamatos önellenőrzés
- munka a tankönyvekkel,
munkalapokkal,
hagyományos és új
információhordozókkal

- kudarcok a tanulásban
- az egészséges
önbizalom, ambíció,
céltudatosság
- elismerésvágy és a
bírálatfélelem
optimalizálása
- teljesítmény az
iskolában, az iskolán
kívül, versenyen

- a kudarcok elviselése,
okainak keresése

a saját felelősség belátása
a kudarcok tanulságainak
hasznosítása az
önnevelésben

- A tanulás gyakorlati

A tanulási értékek, az

Ismerjék a szülők az
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Pedagógiai feladatok és célok:
értéke, életprogrammá
életre való felkészülés, a
fejlődése
majdani jobb
- A továbbtanulási
érvényesülés eszközévé
szándék, mint tanulási
kell, hogy váljon
motívum

4. Társas kapcsolatok
"Én úgy, mint mindenki
más, szükségét érzem,
hogy elismerjenek.
Előtted tisztának érzem
magam, és feléd
tartok....
Hálás vagyok neked,
hogy
elfogadsz olyannak
amilyen vagyok.
Barátom, olyan
szükségedet érzem,
mint egy hegycsúcsnak,
ahol lélegzeni tudok...
/Saint Exupery/
Megvalósítás színterei:
Tanóra, szakkör,
sportkör,
Osztályfőnöki óra,
kirándulások,
táborozások, erdei
iskola

Az egyén és a közösség
együttműködéséhez
szükséges szabályozók
ismerete, szerepük
tisztázása.
- erkölcs
- jog
- törvények
- szabályok
- házirend
- az egyéni és közösségi
érdekek összefüggései,
az érdekek egybevetése,
ellentételei

Színterek, módszerek
iskolához, gyerekük
tanulási eredményeihez
való viszonyuk döntő
hatását
- a tanulók ismerjék az
iskolázottság és az
életmód közötti viszonyt

- Az önismeretfejlesztésre
- A problémák felvethetők
a tanulók saját
osztályában és családjában
megélt tapasztalatai
mentén
- beszélgetés
- kérdőívek
- szociometriai vizsgálat
eredményeinek
bemutatása

- A közösségi és az
egyéni érdek
túlhangsúlyozásának
káros következményei
- az érdekképviselet és
az érdekegyeztetés
lehetőségei
- az egyéniség sajátos
szintű felszínre
hozásának lehetőségei
és gátjai a közösségben
- a harmonikus társas
kapcsolatok
létrejöttéhez szükséges
tulajdonságra
képességek:
- kedvesség
- figyelmesség

Vitaindítók lehetnek a
saját élmények, filmek,
szépirodalmi
szemelvények, újságcikk
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Pedagógiai feladatok és célok:
- udvariasság
- kímélet
- tisztelet
- méltányosság
- tapintat
- humor
- tolerancia
- empátia
- segítőkészség
- iskolán és a családon
kívüli kötődések
- sportegyesület
- divat
- beszédstílus
- szabadidős program
- viselkedési formák
- szerelem, párkapcsolat
5. Felelős állampolgár
nevelése
- a civil társadalom
kialakítása
- az emberek
egyenlőségének
elismerése
- a faji, vallási, etnikai
különbségek
elfogadása, leküzdése
- alkotmányosság, a
törvényesség
- az állampolgári jogok
ismerete
- nyitottság a hátrányos
helyzetű rétegek ügye
iránt
- érdeklődés
fogékonyság a
társadalom jelenségei,
problémái iránt
- a demokrácia
értékként való
elfogadása
- az össztársadalmi, a
helyi rétegek /csoport/

Cél:
- a jogok és
kötelességek ismerete
az iskolában
- a demokráciának,
mint értéknek az
elfogadása, közös
szabályok, normák
alkotásához és
működtetéséhez
szükséges szemlélet
kialakítása,
- az általánosan
érvényes normákhoz, a
törvényekhez való
konstruktív viszonyulás
kiépítésének segítése,
- igény és szándék
felkeltése a saját
előítéletekkel való
szembesülésre, ezek
leküzdésére, illetve a
másság elfogadására.

Színterek, módszerek

Mivel ezek a témák az
egyének intim szféráját
érintik, célra vezető külső
előadókkal megvitatni a
témákat

- Egyes fogalmak
körüljárásakor
felhasználhatók a
történelemben és az
állampolgári ismeretek c.
részműveltségi területek
keretében tanultak.
- kommunikáció, illetve a
tárgyalási technikák,
tréning formájában történő
gyakorlása a
témakörökhöz
kapcsolódva is
elképzelhető.
- a Diákönkormányzat
szerepe és fontossága.
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Pedagógiai feladatok és célok:
illetve egyéni érdek
összehangolására való
készség és képesség
- gyermeki jogok,
emberi jogok,
diákjogok
- az egyes emberek
személyiségi jogainak
tisztelete
- érdekfelismerés,
érdekképviselet,
érdekérvényesítés
- készség a tanulásra,
összeszerveződésre
- igény az erkölcsös és
kulturált politizálásra,
viták
- a tévedés belátásának
készsége,
kompromisszumra való
alkalmasság

Színterek, módszerek

6. Konfliktuskezelés
"Hibáinkból lépcsőt
csinálunk magunknak,
ha éppen a hibáinkra
taposunk."
/Augusztinus, Servo/
"Mi az ördögöt kezdene
magával az ember, ha
valami nem állna
mindig az útjába?"
/H.G. Wells/
- A konfliktus, mint az
emberi életben
elkerülhetetlen és
hasznosítható jelenség
- A konstruktív
konfliktuskezelés
feltételei:
a/ - önismeret, saját

A konfliktusmegoldás
menete:
- a probléma pontos
körvonalazása
- közvetlenül és
közvetve érintettek
érzelmeinek,
aggodalmainak és
reményeinek
feltérképezése,
szempontjainak
feltárása.
- megoldási alternatívák
gyűjtése

- A tanulók élményeinek
meghallgatása: megélt
konfliktusok, saját
konfliktus kezelési
módjaik
- Ez a témakör egységbe
szervezhető az önismeret
és a társas kapcsolatok
fejlesztése c. résszel.
- Konfliktuskezelési
technikák elsajátításához
jól alkalmazhatók a
drámapedagógiai
módszerek
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Pedagógiai feladatok és célok:
tapasztalatok
- az összegyűjtött
hasznosítása
megoldási módok
- saját felelősség
mérlegelése és a
belátása
megfelelő kiválasztása,
- pozitív énkép
törekvés a "nincs
- egészséges
vesztes" elv
önérvényesítés
érvényesítése
b/ - megfelelő
- meghatározott idő után
kommunikációs
az
készség, empátia,
eredmény értékelése.
tolerancia, mások
különbségeinek
elfogadása
c/- az együttműködés
készsége, képessége
d/ - készség a közös
problémák együttes
megoldására
- az osztályban
előforduló konfliktusok
tanulságai
- a rivalizálás
személyiségfejlődést
segítő ill. gátlásokat
okozó és
konfliktusokat
eredményező formái
- a másság elutasítása,
bűnbakkeresés, az
egyén felelőssége a
- közös szabályok
jelenségek
alkotása és működtetése
kialakulásában, a
- diákönkormányzat
kiközösítettek
- a felelősség
cselekvési tere és
megoszlása és vállalása
lehetőségei.
- az agresszivitás, mint
társadalmi jelenség. Az
agresszivitás lehetséges
okai /Frusztráltság,
negatív minták,
eltömegesedés/
- a demokrácia, mint
potenciális
konfliktusforrás
Az érdekek ütközése,

Színterek, módszerek
- Szemléletformálást
segítheti szépirodalmi
szemelvények,
filmrészletek, történelmi
események elemzése.
- Aktuális újságcikkek,
rádió és TV adások.

Az eredményes
konfliktuskezeléshez,
kommunikációhoz,
tárgyaláshoz szükséges
technikák tréning
formájában is
elsajátíthatók
- A konfliktus kreatív
kezelésben is segítséget ad
a Gordon módszer,
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Pedagógiai feladatok és célok:
érdekérvényesítés
Kompromisszum,
vitakultúra tárgyalási
technikák
Demokrácia az
osztályban, az iskolában

Színterek, módszerek

Az intézmény nevelői csak a szülőkkel szoros együttműködésben tudják csak eredményesen
megvalósítani a személyiségfejlesztési programot. A gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása,
fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzik a pedagógusok nevelő-oktató
munkájukat.
Színterei:
Fogadóórák, szülői értekezletek, családlátogatások, iskolai ünnepségek, megemlékezések.
1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1. Általános feladatok:





tudatosítás, erősítés,
véleményváltoztatás, beállítódás változtatás,
magatartásváltoztatás,
minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a helytelen táplálkozási szokások,
a mozgáshiány, alkohol, dohány és egyéb drogok egészségkárosító hatásáról meggyőzzük a tanulókat.

2. Egészségnevelési feladatok:

A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása

Az egészség megőrzése

A betegségek, balesetek, sérülések elkerülése

Pozitív magatartások és szokások kialakítása, folyamatos személyiségfejlesztés

Az életmódra vonatkozó helyes döntések

Az egészséges életvitel kialakítása

A káros függőségekhez vezető szokások
rossz táplálkozás
dohányzás
alkohol
drogok

A szexuális kultúra és magatartás kialakítása

Családi életre nevelés, felkészítés a felelős párkapcsolatra

Elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása, a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránt
3. Területek
1. Udvaron, iskola épületében, valamint tágabb lakóhelyünkön és környékén, kulturált egészségmegőrző
környezet kialakítása.,
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2.
3.
4.
5.

Az egészség iránti egyéni, családi és közösségi felelősség fejlesztése.,
Élelmezési lehetőségek kiszélesítése.,
Egészségügyi szolgáltatások megismertetése a gyerekekkel.,
Kapcsolatfelvétel egészségügyi és nem egészségügyi intézményekkel, személyekkel.

Az Egészséges életmódra nevelés beilleszthető:
Magyar nyelv és irodalom
Ember és társadalom
Ember és természet
Technika
Testnevelés
Általános célok:
- helyes döntéshozásra való felkészítés az életmódra vonatkozóan
- egészséges életvitel kialakítása
- sérült fogyatékos társaink iránti segítőmagatartás kialakítása.
1.3.1.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a.)
−
−
−
−

b.)
−
−
−
−
−
−
c.)
−

Az egészségfejlesztés iskola feladatai

A fő feladat a prevenció. Ezen kívül további feladatunk:
alkalmazkodás erősítése, felkészítés konkrét élethelyzethez való alkalmazkodásra (empátia)
alkalmazkodásra való felkészítés kritikus helyzetekben.
alkalmazkodási zavarok feltárása (téves, rossz beidegződések, hiedelmek)
beállítódás segítése gyakorlással (érzelmi szféra)
személyi felelősség hangsúlyozása a szocializáció egész menetén (viselkedésminták)
viselkedésbeli betegségek felismerése
önismeret, csoportos segítségnyújtás, önálló megelőző akciók tömegessé tétele
egészségre káros szokások, egészségi rizikók intervenciója (nem: harc a dohányzás, alkoholizmus stb.
ellen, hanem „alku‖ az egyéni helyzetéhez igazodó tanácsadás)
pozitív életszituációs módszerek bevezetése, segítő, tanácsadó módszerek alkalmazása
lazító, feszültségoldó (relaxációs) technikák kiszélesítése
a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása (rekreáció)
Lehetőségeink:
Egészségügyi dolgozók bevonása (iskolaorvos, védőnők, fogorvos, nőgyógyász szakorvos, mentős
elsősegélynyújtók) pl. egészségnapon vagy külön-külön.
Családsegítők, család, rendőrség segítségének igénybevétele.
Iskolai adottságok jobb kihasználása.
Pályázatok.
Erősségeink:
Iskolánk környezete.
Tanulóink fogékonysága.
Tantestület aktivitása.
Kapcsolataink az egészségügyi dolgozókkal.
SZSZ, bevonható családok
Módszertani szabadság, szabadidős programok, szakkörök, erdei iskolák, természetjárás, egészségtan,
biológia óra, etika és osztályfőnöki órák stb.
Gyengeségeink:
Mikrokörnyezeten belül: egyre több a csonka család, mely egyre több mentálhigiéniás problémát vet
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fel, kevesebb idő jut a beszélgetésekre, egészségesebb ételek készítésére.
− Makrokörnyezet: a társadalmi-gazdasági változások kedvezőtlenül hatnak egyes társadalmi rétegekre.
Nő a munkanélküliség, az italozás,a dohányzás,a drogfogyasztás negatív példaként hat.
d.) Kockázati tényezők:
− Nagy a kortársak, csoportok negatív hatása, akik nem kívánnak változtatni egészségtelen
életmódjukon.
− Az emberi viselkedést befolyásoló tényezők körében rossz hatással bír a televízió és egyéb
tömegtájékoztatási eszköz.
− Környezet-egészségügy területén egyre több szennyező tényezővel kell szembenéznünk egészségünk
védelmében. Meg kell tanítani tanulóinkat ezeknek a kivédésére.
− Szülői érdektelenség
1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

-

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

-

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében
az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal,

-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:

-

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
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TANTÁRGY

biológia

kémia

fizika
testnevelés
-

-

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat
(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik
évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:

-

szakkörök (elsősegély-nyújtó);

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos
Mentőszolgálat vagy az iskolai védőnő bevonásával;

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára
1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka az intézményben egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a
tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése oktató-nevelő
munkánk alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelő irányítása.
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó
tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladat:a tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronom – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró –
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személyiségének lassú átalakulásától az autonom – önmagát értékelni és irányítani képes –
személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat:a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat:a tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által
történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez
szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat:a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai
keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
6. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal együtt történő nevelésük. A pedagógus kiemelt feladata az osztály közösségének
felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
7.






Megvalósítás színterei:
Tanóra, osztályfőnöki óra,
Tanórán kívüli felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (sport – kulturális)
Napközis foglalkozások
Szabadidős tevékenységek: kirándulások, táborozások, erdei iskola
Ünnepélyek

8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos munka a DÖK patronáló tanár, az osztályfőnökök kiemelt
feladatai közé tartoznak.
9. DÖK: - iskolai diákügyelet szervezése
-

közösségi érdekérvényesítés: javaslatok, vélemények, kölcsönös segítségnyújtás, közösségi ellenőrzés,
pozitív tanulói példamutatás

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba
illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a
tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket
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tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket
és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a
pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a
tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A
nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára
támaszkodnak.
d) A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a különböző
közösségekhez való viszonyának fejlesztése.
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelemmel az SNI
tanulókét is - széleskörűen fejlessze.
Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása.
Fő feladat:
 a tanulás iránti motiváció fejlesztése,
 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés megvalósítása, oktatás és
nevelés egységes feladatellátása,
 a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása
1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és
a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói
közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk
nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó
tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró –
személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes –
személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által
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történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez
szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák,
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat,
nevelőtestületek az éves munkatervükben határozzák meg.

valamint felelősöket

a

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:


Diákétkeztetés.
A szülők kérése alapján a napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd,
uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – ebédet (menzát) biztosít
az intézmény, de lehetőség van arra is, hogy a napköziben lévő tanulók csak ebédet igényeljenek. A
megállapított étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon kell befizetni.




Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.
Fejlesztő foglalkozások.
A különféle fejlesztő foglalkozások 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 és
az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.



Versenyek, vetélkedő, bemutatók.
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. Diákolimpiai
rendezvények (kézilabda, labdarúgás, atlétika,strandlabdarúgás, úszás,sakk, asztalitenisz,torna, RG).
Matematika (Zrínyi Ilona, Tudásbajnokság, Pangea, Kenguru, Alapműveleti, Bolyai Matematikai
Csapatverseny). Magyar ( Nyelvész, Tudásbajnokság, Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny,Simonyi
Zsigmond Helyesírási Verseny, szavaló-és mesemondó versenyek, Weöres Sándor Országos
Színjátszó Találkozó). Történelem ( Tudásbajnokság). Természetismeret ( Herman Ottó, Curie Kémia
Emlékverseny,Öveges Fizikaverseny) Idegen nyelvi (Titok, Országos Angol/Német nyelvi verseny,
Megyei Angol Nyelvi Verseny, Litterátum). A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a
tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok
végzik.



Tanulmányi kirándulások.
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A
tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
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Erdei iskola.
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül
szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi
téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes.



Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e
foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniü



Szabadidős foglalkozások.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,
klubdélutánok,stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.



Iskolai könyvtár.
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A
kerettantervben, NAT-ban meghatározott könyvtári foglalkozásokat, témákat az iskolai könyvtárban a
könyvtáros tanár vezetésével tartják meg.



Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan használják. Ennek szabályozása az iskolai SZMSZ-ben történik.










Tanórai és tanórán kívüli konfliktuskezelés
Cél: tanulóink képesek legyenek a konfliktushelyzeteket problémahelyzetté transzformálni, így a
megoldásokon gondolkodni. Képesek legyenek indulataikat nem sértő módon kifejezni.
Feladat: az empátia, tolerancia és a kreatív gondolkodás fejlesztése
Tevékenységek:
az indulatkezelés technikáinak és a hatékony konfliktuskezelés módszereinek tanítása
kreativitást fejlesztő játékok csoportonként
A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni.
Feladatok:
jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső
szakemberekkel,
olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által elérhetővé és
élővé teszik kulturális örökségünket,
a csoporton belüli kapcsolatok erősítése,
a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése az önfegyelem fejlesztése, a
társak és a foglalkozásvezető elfogadása az együttműködés megalapozása/fejlesztése,
a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra való építés,
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az egyes tevékenységformák tematikájának kidolgozását határozza meg az elsajátítandó ismeretek
készségszintűvé alakítása mellett az életkor- és rétegspecifikus jellemző figyelembe vétele és az
egyedi személyiséghez alkalmazkodó kapcsolatteremtési mód,
a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára építve
érdeklődésük ne alkalmanként véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra ösztönözzön,
olyan erős érzelmi- értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során csodálkozva fedezhetik
fel önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékát és képességét,
erősítve ezzel a közösséghez való kötődést,
olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése
mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére valamint hatással vannak a pozitív töltésű életmód
kialakítására.
1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat
munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Évente kétszer
iskolai küldöttgyűlésen kapnak tájékoztatást az intézmény életét érintő fontosabb kérdésekről ill.
választ a közösségükben felmerült kérdésekre.
1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:





Fontos feladat az iskola névadójának, Beszédes József emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti
megemlékezés hagyományosan a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon.
1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, illetve a 8. osztályosok
ballagásakor.
Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a magyar kultúra napján, a
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a holokauszt
áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.
1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.












a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása az elektronikus naplóban, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
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osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza
meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre




















Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális
tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Koordinálja az SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, segíti a szülőkkel való
kapcsolattartás formáit
Koordinálja az SNI tanulók esetén az egyéni fejlesztés tervezésének folyamatát (egyéni fejlesztési terv
készítésének koordinációja)
Nyomon követi, figyeli az SNI tanulók szakértői véleményének érvényességét
Figyelemmel kíséri az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alóli
mentesítés megvalósításának gyakorlatát
Az osztály és szülőközösségben előkészíti az SNI tanulók fogadását
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői
munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése, ellenőrzése, félévi
és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
„A tehetség, a képességek optimális kiművelése nagyobb nemzeti vagyon, mint a termőföld, az ásványi
kincsek.”
(Dr. Kiss Árpád)











A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása,
a tehetséggondozó foglalkozások;
az iskolai sportkör;
a szakkörök;
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata;
a továbbtanulás segítése.
A köznevelési törvény 27§(4) szerint (egyéb) tanórai foglalkozásokon is történik tehetséggondozás
(pl.: szakkör, énekkar, önképzőkör, művészeti csoport, iskolai sportkör, tanulmányi verseny, házi
bajnokságok, iskolák közötti versenyek, diáknapok).
Egyéni foglalkozást külön egy-három tanuló számára szervez az iskola 27§ (5) a tehetség
kibontakoztatására.
Az iskolai könyvtár, valamint az iskolai más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata.
A továbbtanulás segítése, felvételi előkészítő foglalkozásokkal.
Idegen nyelvi csoportbontás, ha van rá lehetőség – nívócsoport.
A választható, a nem kötelező tanórákon a tanulók a képességeinek és igényeinek megfelelő
fejlesztése.
Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, ill. kiegészítő ismeretek
átadása céljából.
Az egyik legfontosabb színtere ennek a tevékenységnek a tanórai egyéni vagy csoportos differenciálás.
Tanulószobán, napközis foglalkozásokon, különösen az iskolaotthonos formában külön lehetőség
nyílik az egyéni tehetséggondozásra. Ezek az időkeretek lehetőséget adnak a nevelőknek, hogy
személyre szabott fejlesztést, differenciálást valósíthassanak meg.
Művészeti nevelés terén: kézműves foglalkozás, énekkar, könyvtárhasználat, színjátszó szakkör,
magyar szakkör
Sport tevékenység terén: kézilabda, atlétika, foci (fiú-lány), játékos sport ügyességi.
Természettudományok terén: matematika szakkör, környezetvédelem, számítástechnika, középiskolai
előkészítők.
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Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint
a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek
fejlesztésére az iskolaotthonban felzárkóztató - és fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
Az 1-4. évfolyamon az iskolaotthon keretében valósul meg a tehetséggondozás is személyre szabottan.
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő
tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk
magyar nyelv és matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. 5-8. évfolyamon a további
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás- szervezési eljárások
alkalmazása:







differenciált tanulásszervezés
kooperatív technikák
projektmódszer
tevékenységközpontú pedagógiák
bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése.
1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
 Szoros kapcsolat a helyi óvodákkal és a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki
Kirendeltségével az iskolaéretlen tanulók hatékony kiszűrésére
 A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentése
 Az intézmény befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű: tanulásban akadályozott, értelmileg
akadályozott hallássérült, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók ellátást.
 A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási rendszerét, kiemelt
figyelmet fordítva az egyediséghez való környezeti alkalmazkodásra. Pedagógiai szemléletét a
sokszínűség felismerésére, a tanulók egyéni sajátosságihoz igazodó, az együttnevelést, a
tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.
 Az egészségügyi és pedagógiai célja a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése
 Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon a fogyatékosság
típusának megfelelő egyéni fejlesztési terv alapján szakember által végzett fejlesztés.
 Az osztályfőnök vagy szaktanár a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség észlelése esetén
megkeresi a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézményét, illetve a Megyei
Szakértői Bizottságot.
 A szakértői vélemény alapján a tanuló mentesítése az egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből az
értékelés és minősítés alól.
 Logopédusok bevonása a súlyos beszédhibák, illetve más jellegű tünetek kezelésébe.
 Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – a többiekhez való
felzárkóztatás elősegítése
 Az egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás előtérbe helyezése
 A nívócsoportos oktatás biztosítása idegen nyelvből az átjárhatóság szem előtt tartásával.
 Felzárkóztató órák beépítése az iskolaotthon munkarendjébe az egyéni lemaradások intenzív pótlására.
 A felzárkóztató órák szervezése a felső tagozaton a nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások
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keretében.
Napközi otthon és tanulószoba szervezése a felső tagozaton a tanulók rendszeres felkészülésének
segítése érdekében.
Könnyített, illetve gyógytestnevelés biztosítása.
A szaktanárok, illetve külső szakértők segítségével speciális programok (pályaorientáció,
mentálhigiene) beépítése az iskola munkarendjébe
A tanulók kortárscsoporttal való együttműködési készségének folyamatos fejlesztése osztályfőnöki
órán a magatartás értékelés (kapcsolatteremtő erő) illetve az osztályközösségi programjai segítségével.
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenységek (szituációs
játékok, versenyek, kirándulások) körének folyamatos bővítése.
Családlátogatások
A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.
Esélyegyenlőség biztosítása
Sokszínű tevékenységformák biztosítása:
Differenciált tanulásszervezés
Kooperatív technikák alkalmazása
Projekt-módszer
Tevékenységközpontú pedagógiák
Individuális tanulás előtérbe helyezése
Az alapozó időszak elnyújtása
Fejlesztő értékelés alkalmazása
A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók közé tartoznak a fejletlen kognitív képességek, pl. a
képzelet, a koncentráló képesség alacsony szintje, emocionális problémák, szociális, kulturális vagy
nyelvi hátrányok, kétnyelvű tanulók, lassú tanulók, hosszú távú speciális tanulási nehézségekkel
rendelkezők: dislexia, disgrafia, discalculia, súlyosabb beszédhibák, stb.
Magatartászavarok miatt problémás tanulók:

visszahúzódó /regresszív/ és depresszív viselkedésű tanulók /félénk, csendes, visszahúzódó,
csavargó, stb./

ellenséges /agresszív/ és inkonzekvens viselkedésű tanulók /engedetlen, kötekedő, támadó,
stb./
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felismerése, diagnosztizálása idejében kell, hogy megtörténjen, így a segítségnyújtás módjai, intézményei, eljárásai is hatékonyabban működnek.
Minden nevelő feladata: hogy feltárja az okokat, segítséget adjon, megfelelő szakember és
szakszolgálat igénybevételével.

Célkitűzések, feladatok:
 A sajátos nevelési igényű tanulók sérülésspecifikusság szerinti fejlesztése, speciális terápia,
egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, szükség esetén speciális
eszközök biztosítása
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Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a tanórán
kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített fejlesztés, eltérő képességekhez,
viselkedéshez való alkalmazkodás.
Olyan tanulási környezetet, speciális módszerek, tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, amelyben
sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral, speciális eszközök alkalmazásával
valósul meg készség- és képességfejlesztés
Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és tanulási terv készítése, individuális
módszerek, technikák alkalmazása.
A pedagógus működjön együtt a gyermek/tanuló fejlesztésében résztvevő szakemberekkel.

Hallássérült tanuló esetén:
 a pedagógus figyelembe veszi a hallássérülés következményeként kialakult kommunikációs
nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlettségi szintjét,
a grammatikai hibákat és kiejtési problémákat
 speciális eszközök biztosítása
 a NAT fejlesztési feladatai az irányadóak, a fejlődési út és mód a tanulók egyéni fejlődésének
függvénye, a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez történik a differenciálás, redukálás, az
ismert tananyag helyettesítése
 Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért fejlődés. Tudásuk
képességeiknek megfelelő értékelése, az Irányelvekben meghatározott, eltérő tanulmányi
követelmények, módszertani, technikai segítségnyújtással támogatott számonkérés szerint.
Egyes esetekben a szakértői bizottság szakértői véleményében és a nevelési tanácsadó
szakvéleményében foglaltak szerint az igazgató a minősítés és értékelés alól mentesíti a tanulót,
abban az esetben, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani,
technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el
1. Az egyéni képességeket figyelembe kell venni és a tanítási órán a tanulók eltérő képességeihez
alkalmazkodó óravezetést – szervezést kell biztosítani.
2. A tanulók alapos megismerése után a pedagógusnak tudnia kell, hogy melyik tanulónak van az
átlagosnál több időre szüksége az ismeret rögzítésére, melyiknek van szüksége több tapasztalatra, a
jártasságok, készségek, képességek kialakulásához, begyakorlásához nekik több időt kell biztosítani.
3. A betegség, hiányzás miatt lemaradó tanulóval a kiesett anyagot pótoltatni kell.
4. Hogyan kell helyesen tanulni? A tanuláspszichológia eredményeit fel kell használni a tanulási
kudarcoknak kitett tanulók esetében. (90%-át jegyezzük meg annak, amit önállóan kipróbálunk és
végrehajtunk.) Ezért az aktív együttműködést a tanórán biztosítani kell.
5. Gyakoribb ismétlés változatos módokon a korrepetálások keretében.
6. Szorongások, félelmek legyőzése.
7. Szülői értekezleteken, fogadóórán, családlátogatáson a szülőkkel meg kell beszélni az otthoni segítés
módját.
8. A családi háttér hatással van a teljesítményre.
9. Az arra rászoruló tanulóknak egyéni fejlesztési programok is lehetőséget biztosítanak arra, hogy
részképességi lemaradásaikat egyéni ütemben hozhassák be. Ezeket a fejlesztési programokat minden
esetben egyénre szabottan kell megtervezni. A nevelőknek ezért szoros együttműködést kell
megvalósítani a családi házzal, a gyermeket vizsgáló szakértői bizottsággal, ha szükség van rá,
pszichológussal, illetve fejlesztő pedagógussal.
10. A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatásának
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biztosítása.
Ennek érdekében:
 A méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében a
felzárkóztatás segítése.
 Az IPR rendszer működtetése.
 Képesség kibontakoztató program alkalmazása.
 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, tevékenységközpontú
pedagógiák.
Minden szempontból igazodunk a szakemberek által elvégzett vizsgálatok feladat meghatározásához.
Régóta szorosan együttműködünk a logopédusokkal, akik rendszeresen szűrik, fejlesztik az arra
rászoruló tanulókat. A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye minden
általunk feltárt tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulót megvizsgál és szakvéleményt ad.
A Megyei Szakértői Bizottság is rendszeresen szakvéleményt ad az általunk küldött tanulókról. Ezek
a szakvélemények meghatározzák személyre szabottan a feladatokat, a fejlesztendő területeket.














A fejlesztés a következő területekre irányul a tanórákon, illetve fejlesztő foglalkozásokon:
Mozgásfejlesztés (nagy- és finommozgások)
Testséma fejlesztés – téri tájékozódás
Percepciófejlesztés (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus, érintési, saját mozgás érzékelése)
Verbális fejlesztés
Játék
Az első pedagógiai szakasz céljai:
Motoros képességek fejlesztése
Tér- és időbeli tájékozódási képesség kialakítása (helyzetek, relációk)
Gondolkodási képességek fejlesztése (összehasonlítás, differenciálás, emlékezet,
koncentráció)
Kommunikációs képességek fejlesztése
Szociális kép fejlesztése (viselkedés, kötődések, viszonyulások, önfegyelem)
Önálló tanulási módszerek, önellenőrzés, koncentráció, kudarctűrés, kitartás fejlesztése

figyelem,

A csoportban jellemző a beszédcentrikusság, tolerancia a pedagógiai, nevelési módszerek,
következetes alkalmazása, a differenciált és egyéniesített bánásmód.
Cél:
A tanulási nehézségek és a magatartási zavarok lehetséges mértékű csökkentése, a szocializáció,
a továbbhaladás elősegítése.

Anyanyelvi nevelés:
Legfontosabb feladata (eleinte) a beszédkedv felkeltése, beszédjavítás, logofóbia leküzdése, a
szókincs gyarapítása, az ismeretek bővítése által a környező valóság iránti érdeklődés felkeltése. A
mondókák, versikék, egyszerű mesék megismerése által nemcsak az esztétikai fogékonyság,
ritmusérzék, hanem a megfigyelőképesség, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás is fejlődik.
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Készségtárgyak:
Feladatuk komplex jelegű, legközelebb áll a beszédfejlesztéshez. A ritmika, szabályozza az
izomtónus működését, a légzéskoordinációt, összekapcsolja a zenét a mozgással.
Korrekciós funkciója a nagymozgások, a beszédmozgások ritmusos összerendezése a beszéd és
mozgás, valamint a zenei ritmus fejlesztésével. A gyerekek mozgásfejlődése fontos jelzést ad az
értelmi fejlettségről, az idegpályák érettségéről. Mozgásfejlesztésen a kis- és nagymozgás fejlesztését
egyaránt értjük. Nagy súlyt fektetünk finommotorika növelésére, hiszen ezek alapvetően megszabják a
rajz- és íráskészség alakulását.
Matematika:
Feladata a mennyiségélmény auditív és vizuális úton, a külvilág tárgyaiból kiindulva, konkrét
cselekvés révén alakítjuk ki. Később (a testükön keresztül) jutunk el egy elvontabb szintre, a
számokhoz tartozó korongképekig, majd a számjegyeken keresztül a számfogalmakig játékos
formában.









Megvalósítás színterei:
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
a napközi otthon,
a tanulószoba,
az egyéni foglalkozások,
a felzárkóztató foglalkozások,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszköz csoportos használata,
a továbbtanulás irányítása, segítése.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, a az utazópedagógusi megsegítés, a logopédiai
fejlesztés biztosítása, a gyógytestnevelés és az iskolapszichológiai ellátás a köznevelési törvény
értelmében alapellátás, amely ingyenes.

1.Az utazótanári szolgálat személyi feltételei
Iskolai pszichológus

2. Pszichológiai, pedagógiai tanácsadás:
Pszichológusaink az iskola tanulóinak, szülőknek, és az iskola dolgozóinak nyújt egyéni és csoportos
tanácsadást.
A legfontosabb az alábbi problémákkal küzdő tanulók és környezetük megsegítése:
túlzott szorongás, gátlásosság
éjszakai felriadások
indulatkitörések
agresszió
iskolakerülés
öngyilkossági gondolatok
problémás társkapcsolatok és szülő-gyermek kapcsolat
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1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a közoktatási intézmények
működését szabályozó legfontosabb jogszabályok: a Közoktatási Törvény, a Gyermekvédelmi
Törvény és az iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza meg.
Minden pedagógusnak – és szülőnek – ismernie kell ezeket a jogszabályokat:










20/2012. EMMI rendelet,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2003. évi LXI. törvény a közoktatásról,
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásnál,
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről.
A gyermekvédelmi törvény azon az elven alapszik, hogy a gyermek nevelésére elsősorban a családja
jogosult és köteles, és ehhez kell az államnak és az önkormányzatnak, valamint ezek intézményinek
segítséget nyújtani. Ennek érdekében foglalja össze a törvény a gyermek alapvető jogait és e jogok
érvényesülésének garanciáit, illetve a szülői jogokat és kötelességeket.
A törvény megállapítja, hogy a gyermekvédelem olyan tevékenység, amely
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,
a veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
illetve a szülői gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányul.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok
megelőzése, feltárása, megszüntetése. Tehát a gyermekvédelmi teendők ellátása az intézményvezető és
az összes pedagógus feladata és kötelessége.












Feladatuk még:
a tanulók, szülők tájékoztatása a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, ahová problémáik
megoldása érdekében fordulhatnak,
a veszélyeztető okok feltárása
a veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a Gyermekjóléti Szolgálatot,
a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját segíteni,
A fentiek alapján az iskola gyermekvédelmi tevékenysége a gyermek fejlődését veszélyeztető okok
megelőzésére, feltárására és megszüntetésére terjed ki.
A megelőzést a következő tevékenységek szolgálják:
Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a szülőkkel, a családokkal (családlátogatások, szülői
értekezletek, fogadóórák).
Segíteni és biztosítani kell a tanulói szervezetek, diákönkormányzatok létrejöttét és működését (DÖK).
A szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység
Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéshez szükséges egészséges környezetet, a
képességeinek, tehetségének kibontakozását.
A tanulók jogait tiszteletben kell tartani, egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe nemzeti
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vagy etnikai hovatartozása, vallása, származása miatt.
Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal (rendőrség,
gyámhatóság, gyámhivatal), szervezetekkel (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó,
ÁNTSZ, vöröskereszt) és személyekkel ( óvónők, védőnők, orvosok, papok).
Gyermek- és ifjúságvédelem:
„A gyermekvédelem tágabb értelemben minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás,
pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermekek és
fiatalok gondozását, ellátását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani. A gyermekvédelem tehát
egy rendkívül sokrétű, összetett komplex tevékenység. Szűkebb értelemben nehéz helyzetbe kerülő
és/vagy különböző fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küzdő gyermekek szakemberek által
nyújtott speciális gondozása, segítése.”
(Strauszné Simonyi Erzsébet: Gyermek és Ifjúságvédelem. Korszerű iskolavezetés 1996. április)
Hátrányok: szociális, anyagi, kulturális, műveltségi, földrajzi, lakókörnyezet.
Az ifjúságvédelmi tevékenység feladatai:
- figyelemmel kísérni a kiszűrt tanulók magatartását, teljesítményét
- a hiányzásokat különös figyelemmel kell kísérni
- a szociális hátrányok csökkentésére megoldásokat keresni
- pszichológus segítségét igénybe venni
- a tanulásban korlátozott tanulóknak képességfejlesztő foglalkozásokat tartani
- az egészségkárosító magatartás elkerülését célzó felvilágosító programok szervezése.

A feltárásnak a következő területekre kell kiterjedniük:
Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit (felmérések, tesztek, kapcsolat az
osztályfőnökökkel).
Meg kell keresni a problémák okait (egyéni beszélgetések a gyerekkel, szülővel, családlátogatások,
igazolatlan hiányzások ellenőrzése havonta).
Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához.
Jelezni kell a problémát a Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Természetesen a tagiskoláknak az iskola falain belül is segítenie kell a veszélyeztetettség
megszüntetését – vagy legalábbis ellensúlyozását.
Ilyen tevékenységek:
felzárkóztató, tehetséggondozó, foglalkozások,
indulási hátrányok csökkentése, korrekciós osztály,
differenciált oktatás és képességfejlesztés nyelvből, matematikából, magyarból – részben
csoportbontással, részben tanórai differenciált munkával,
személyes és egyéni tanácsadás tanulóknak, szülőknek – korrepetálás, fogadóóra, egyéni beszélgetés,
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre való felkészítés,
személyiségfejlesztő feladatok az osztályfőnöki órákon és a napközis foglalkozásokon,
kedvezményes iskolai étkeztetés,
a törvény szerinti egészségügyi szűrővizsgálatok (iskolaorvosi, fogorvosi vizsgálatok, egyeztetve az
iskola és az illetékes szakemberek között),
napközis és tanulószobai foglalkozások,
tanórán kívüli szabadidős programok szervezése – szabadidő szervező tanév alkalmazása,
a szülőkkel való együttműködés – szőlői értekezlet, Szülői Szervezet, Iskolaszék.
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A fentiek mind működő, megvalósított feladatok iskolánkban.
A felsorolt tevékenységeket rendszeresen és következetesen tovább végezzük, és új feladatokkal
próbáljuk bővíteni.
2H, 3H, SNI-s integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés.

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység





Hátrányos helyzetű tanulók azok a tanulók, akiket tanulmányi szempontból különböző környezeti
tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.
A károsan ható tényezők eredete:
családi mikrokörnyezet
kortárscsoport
iskolai környezet.

A hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése
A hátrányos helyzet kritériumai alapján az ezen körbe tartozó tanulók számbavétele az aktuális tanév
kezdetén
(Statisztikai adatszolgáltatás időpontja:(október 1.)
 osztályokban – osztályfőnök feladata
Tantestület, szaktanárok tájékoztatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókról
Az iskolavezetés, és az illetékes osztályfőnökök tájékoztatják az októberi munkaértekezleten a
tantestület tagjait a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett tanulók
számáról, csoportjairól. Az osztályfőnökök ezt követően az osztályukban tanító szaktanárokat pontos
információkkal látják el egyéni, vagy kiscsoportos megbeszélések során.
Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményessége
A tanulók fejlesztése során legfontosabb az egyéni bánásmód, mert e nélkül ezek a tanulók
képtelenek együtt haladni társaikkal, teljesítményük gyengül, tanulási eredményességük folyamatosan
csökken, kezdeti hátrányuk fokozódik. A közösségben perifériára sodródnak, fogékonnyá válnak az
antiszociális viselkedésformák iránt. Biztonságot nyújtó, támogató családi háttér hiányában helyzetük
tovább súlyosbodik. A társadalmi értékrendhez nehezen alkalmazkodnak, ezért a későbbiekben a
társadalmi beilleszkedésük is akadályozott.
A környezeti tényezőkből, szociális helyzetből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó oktató
munka kiinduló- pontja, hogy a képességkibontakoztatást minden tanuló számára a saját
személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának formái
Tanórai lehetőségek
 Nem kötelező tanórai foglakozások
1. felzárkóztatás, korrepetálás
2. egyéni fejlesztés
3. logopédiai ellátás
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4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

tanórai keretben szervezett választható matematika, magyar órák (szülők és tanulók igénye alapján)
napközis és tanulószobai foglalkozások
Tanórán kívüli lehetőségek
tanulópárok kialakítása
szakkörök
szabadidős tevékenységek
osztály- kirándulások, szünidei elfoglaltságok,nyári táborok
kulturális tevékenységek

-

mozilátogatás

-

színházi előadások megtekintése

6.
7.
8.

múzeumlátogatás
ünnepségeken, ünnepélyeken való részvétel
pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás
egyéni megbeszélések a tanulóval probléma esetén (osztályfőnök, egyéb szakember: védőnő,
pszichológus)



Kapcsolattartás a családdal
Kapcsolattartás formái:
családlátogatás
szülői értekezletek
nyílt napok
fogadó óra
telefonos kapcsolat
írásbeli közlések
tanácsadás, segítségnyújtás, konzultáció az érdeklődő érintett szülők számára

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.














Javasolt témák:
személyre szóló tanácsadás (nevelési módszerek, tanulási hatékonyság növelésének lehetőségei)
szülői kötelességek és jogok tisztázása
iskola feladatai, elvárásai
segélyezési lehetőségek
értékközvetítés
Kapcsolattartás egyéb szervekkel
A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, preventív feladatok ellátása, a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése érdekében az iskolavezetés és az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak a
védőnői szolgálattal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, és a fenntartóval. Az
együttműködés keretében megvalósuló teendőink:
mentálhigiénés tevékenységek
egészségvédő programok, akciók
családi életre nevelés
tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről
pszichológiai tanácsadás
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának módszerei
Alapelveink
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának során a pedagógiai tevékenységünkben a következő
módszertani alapelveknek igyekezünk megfelelni:
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személyiségi jogok tiszteletben tartása
egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele
társadalmi normák, értékek közvetítése
szociális viselkedés alakítása, viselkedési normák közvetítése
személyiség egészének erősítése
sikerélmény biztosítása
érzelmi biztonság megteremtése, szorongás csökkentése
elfogadó attitűd kialakítása, másság elfogadtatása
megismerési vágy felkeltése
sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése
állandó motiváltság, optimális terhelhetőség biztosítása
folyamatos aktivitás, tevékenykedtetés
kreativitás, képzelet fejlesztése
játék, játékosság érvényesítése

Alkalmazott módszerek az oktató munka során

alapkészségek fejlesztése (motorium, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kommunikáció,
önellenőrzés)

pótló foglakozások (esetenként lemaradók részére)

differenciált, fejlesztő feladatsorok összeállítása

felzárkózást elősegítő szorgalmi feladatok, házi feladatok

napközis tanító, tanulószoba vezető által irányított tananyag gyakoroltatás

család együttműködése (szülő által tananyag gyakorlása)

egyéni fejlesztési terveknek megfelelő korrekciós, rehabilitációs, kompenzáló munka (fejlesztő
pedagógusok, gyógypedagógusok)





















Hatásvizsgálat
Nevelőmunka eredményességének vizsgálata
társas kapcsolatok változásai – szociometriai vizsgálat
magatartás, szorgalom változásai
iskola – család együttműködésének változásai (gyakoriság, hatékonyság,..)
Tanulmányi eredményesség vizsgálata
órai munka minősítése
témazáró dolgozatok érdemjegyei, minőségi értékelése
szintmérő feladatlapok (tantárgyi követelmények elsajátítása) értékelése
alkalmazásképes tudás feltérképezésére
félévi, év végi osztályzatok, szöveges értékelések
sajátos nevelési igényű tanulók esetén
diagnosztizáló mérések
folyamatdiagnózis
egyéni haladás értékelése
pszichológiai mérések
képességvizsgálat
hátrányos helyzetű tanulók egyéni haladási útjának figyelemmel kísérése

–

készségek

és
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében
eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli –
alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
- sportélet;
- túrák, kirándulások szervezése;
- kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap).
5. Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai
vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek
elfogadása előtt,
- a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő
nagykorú személy képviseli.
1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Az iskola érdeke és kötelessége a folyamatos együttműködés kialakítása és fenntartása a szülőkkel.
Felelőssége és szakértelme fel is jogosítja, hogy egy-egy kérdésben irányítsa a szülők nevelőmunkáját,
kérésekkel és tanácsokkal forduljon a családhoz.
Mindez azonban nem változtat azon, hogy felelős nevelőtársak egyenrangú viszonyáról van szó. A
család sajátos feladatait és felelősségét az iskola nem veszi át, sőt igényt tart arra, hogy a szülők
gyermekük ismeretével és a családi nevelés tapasztalataival segítsék az iskola, a pedagógusok
munkáját.
A szülők, a tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, panaszaikat szóban, vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelő testülettel, vagy a Szülői Szervezettel. Amennyiben az intézmény véleményével, vagy a
probléma megoldásának módjával elégedetlenek, úgy panaszukkal a fenntartóhoz fordulhatnak. A
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fenntartó másodfokú döntése ellen a bírósághoz lehet fordulni, amennyiben a jogorvoslat a szülő
számára nem elfogadható.
Kapcsolattartás módjai:
- tájékoztatás az elektronikus naplón keresztül
folyamatos
- szülői értekezletek:
évente 2 alkalommal
- fogadóórák:
évente 2 alkalommal
- nyílt napok:
évente 2 alkalommal
- SZM értekezlet:
évente 2 alkalommal
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1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén,
 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a
diákönkormányzat faliújságján keresztül,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, a KRÉTA rendszerben, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal.
1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Családlátogatás.
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek
optimális fejlesztésének érdekében.



−
−
−
−
−
−
−
−

b) Szülői értekezlet.
Feladata:
a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
a szülők tájékoztatása
az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
az országos és a helyi közoktatáspolitika alakulásáról, változásairól,
a helyi tanterv követelményeiről,
az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága
felé.
c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló
egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése,
egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
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d) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség
iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
f ) Elektronikus napló
Az elektronikus napló használatához a szülőknek egyéni belépési kód megadásával hozzáférést
biztosítunk saját gyermekük érdemjegyeinek megtekintéséhez. A félévi és év végi jegylezárást
megelőzően a tanuló gyenge teljesítményéről illetve bukásra állásáról a szülőt az elektronikus
naplóban rögzített üzenetben értesíteni kell.
A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézményvezetővel vagy a nevelőtestülettel.
Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás.

1.8.3

Az intézményi tanács és az iskola közösségeinek együttműködése

1. Az intézményi tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain
és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
2. Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább egy
alkalommal – kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi tanács
tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét,
javaslatait az intézményi tanács felé továbbítani.
3. Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek
részt:
- az iskola igazgatója, (Ha nem tagja az intézményi tanácsnak.)
- szülői szervezet tagjai
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – köteles tájékoztatni az intézményi tanácsot.
1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata,a vizsgaszabályzat hatálya, célja

-

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
osztályozó vizsga,
pótló vizsga,
javítóvizsga.

1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál
rövidebb idő alatt tehet eleget,
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-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven
tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból
a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát
tehet.

2. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok
szerint kell megszervezni.

4.

5. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)közölni kell.
6. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

GYAKORLATI

Magyar nyelv

x

x

--

Irodalom

x

x

--

Idegen nyelv
(4.évfolyam)

x

x

--

Matematika

x

--

--

Környezetismeret

x

x

--

Etika/Hit-és
erkölcstan

--

x

--

Vizuális kultúra

--

--

x
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Technika és
életvitel
Ének-zene
Testnevelés
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
Etika/ Hit-és
erkölcstan
Vizuális kultúra
Technika-és
életvitel
Ének-zene
Testnevelés

----

----

x
x
x

x
x
x
x
-x
x
x
x
x
--

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
--

----------x

---

x
--

-x

----

----

x
x
x

A vizsgaszabályzat hatálya





Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
osztályozó vizsgákra,
pótló vizsga
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.
akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti
vizsga letételét írja elő.
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai
1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével
– tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.
2. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
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3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell
megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg
tanította.
4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
6. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a
jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
7. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
8. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
9. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. Az írásbeli dolgozatot a
szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A vizsga
eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell
vezetni.
A javítóvizsgán a minimum szintet a helyi tanterv továbbhaladási feltételei határozzák meg.

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, a felvételi eljárás különös szabályai
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3.
-

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát;
a gyermek lakcímkártyáját;
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

4.
-

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
a tanuló anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
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7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell
dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból,
amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló
bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az
adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem
megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

1.11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések

Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Képek, betűkártyák, szótagkártyák.
 Bábok .
 Hívóképek.
 Fali tablók:
 Írott és nyomtatott ABC. (falikép)
 Gyermeklexikon
 Kis és nagybetűs nyomtatott ABC.
 Szólások, közmondások könyve.
(falikép)
 Történelmi arcképsorozat.
 Betűsín.
 Helyesírási szabályzat és szótár
 Írott kis és nagy ABC.
Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök :
 Űrmértékek (cl, dl, l).
 Helyiérték-táblázat.
 Demonstrációs óra.
 Kéttányéros mérleg és súlysorozat.
 Táblai vonalzók.
 Hőmérő.
 Táblai körző.
 Színes-rudak.
 Számkártyák (1-1000-ig).
Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Iskolai iránytű.
 Magyarország domborzati térképe.
 Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel.
 Szobai hőmérő.
 Borszeszégő.
 Videokazetták:
 Homokasztal.
 Tanulói kísérleti dobozok
 Ásványok.
 Nagyító.
Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Olló, kés, vonalzó
 Mintázó eszközök
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 Építőkocka (fa).
 Csiszolópapír.

 tankonyha-eszközök

Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Síp.
 Karika
 Gumilabda
 Jelzőszalagok
 Babzsák
 Ugrószekrény
 Ugrókötél
 Dobbantó
 Kislabda
 Tornaszőnyeg
 Tornapad
 Bordásfal
 Tornazsámolyok
 Mászókötél
 Medicinlabda
 Mérőszalag
A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök:
 Térkép (irodalomtörténeti)
 Írói arcképsorozat
 Magyar értelmező szótár
 Szinonima szótár
 Helyesírási tanácsadó szótár
 Életrajzi lexikon
 Helyesírási szabályzat és szótár
 Hanganyag (hangkazetta, CD):
 Népdalok, népmesék.
 János vitéz.
 Versek (Petőfi, Arany).
 Görög regék és mondák.
 Rege a csodaszarvasról.
 Népballadák.
 Arany: A walesi bárdok.
 Toldi.
 Egri csillagok (részletek).
 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei.
 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór művei.
 Halotti beszéd és könyörgés.
 Ómagyar Mária - siralom
 Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (rádiójáték).
 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós versei.
 Megzenésített versek.
 Videofilmek:
 Magyar népmesék.
 János vitéz (rajzfilm).
 A Pál utcai fiúk (film).
 Lúdas Matyi (rajzfilm).
 Egri csillagok (film).
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 Janus Pannonius emlékére.
 A kőszívű ember fiai (film).
 Légy jó mindhalálig (film).
 Móricz és a Légy jó mindhalálig.
 Könyv:
 Népmesegyűjtemények
 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
 Falitablók
 A szófajok.
 Mondattan.

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Falitérkép:
 Magyarország X-XI. sz.
 A magyar népvándorlás és a honfoglalás.
 A tatárjárás Magyarországon 1241-42.
 Az 1848/49-es szabadságharc.
 Európa az I. világháború idején.
 Európa a II. világháború idején.
A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Táblai körző fa
 Táblai vonalzó 450-os fából
 Táblai vonalzó 600-os fából
 Táblai szögmérő fából
 Méterrúd fából

Összerakható m3
 Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
 Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia)
 Oszthatósági szabályok (falikép).
 Százalékszámítás (falikép).
 Kétkaros mérleg és súlysorozat.
 Hatványozás azonosságai (falikép).
 Halmazok (falikép).
 Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
 Lineáris függvény (falikép).
 Másodfokú függvény (falikép).
 Mértékegységek (falikép).
 Kocka, téglatest (testek).
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Űrmérték sorozat.
Műanyag henger.
Műanyag kúp.
Műanyag gúla.

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Pentium típusú számítógép
 Monitor (SVGA)
 Billentyűzet
 Egér
 CD meghajtó 40x
 Hangkártya + hangfal
 Modem MR 56 SVS-EX 2
 Tintasugaras nyomtató
 A számítógép belső felépítése (IBM - Alapvető programok:
 WINDOWS 98 vagy 2000.
 OFFICE 97 vagy 2000.
A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Kőzetgyűjtemény.
 Hőmérő
 Iránytű
 Térképjelek.
 Magyarország térképe (falitérkép).
 A Föld éghajlata (falikép).
 Földgömb
 Afrika domborzata és vizei (falitérkép).
 Afrika domborzata (falitérkép).
 Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép).
 Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép).
 Ázsia domborzata és vizei (falitérkép).
 Európa domborzata és vizei (falitérkép).
 Európa országai (falitérkép).
 Észak-Európa (falitérkép).
 Kelet-Európa (falitérkép).
 Ázsia domborzata (falitérkép).
 Közép Európa (falitérkép).

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök.
 Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti
 Kétkarú emelő
eszköz
 Karos mérleg, súlysorozattal
 Rugós erőmérő
 Hőmérő.
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 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet
 Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök
létrehozására
 Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel)

 Prizmatartó
 Tanulókísérleti eszközkészlet a fény
vizsgálatára

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Kézi nagyító

 Mikroszkóp.

 Házityúk (kitömött modell)

 Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák).

 nyúl (kitömött modell)

 Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei

(oktatótábla).


A virág és virágzat
Koponya.
Emberi torzó.
Szív-modell.
Szem (modell).
Hallás és egyensúly szerv (modell).
Fül(modell)

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 Kémcső
 Főzőpohár
 Borszeszégő
 Vasháromláb
 Azbesztháló
 Vízbontó készülék
Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
 hangszerek (dob.szilofon,csörgő)
 szintetizátor
A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:















Fareszelő lapos 25x200
Fareszelő gömbölyű 10x200
Fareszelő félgömbölyű 25x200
Laposfogó
Kalapács 15-20 dekás
Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó
Fafűrész (illesztő), vasfűrész
Lemezvágó olló
Faliképek a fa megmunkálásáról .
Szerelő készlet, gépelemek tanításához
Asztali fúrógép (állványos)
Kerékpár
KRESZ -táblák (oktató táblák)
tankonyha, felszereléssel
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A testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:



















Magasugrómérce fém
Magasugróléc
Maroklabda
Súlygolyó 3 kg
Súlygolyó 4 kg
Tornaszekrény
Gerenda
Dobbantó
Tornazsámoly
Medicinlabdák
Ugráló kötél
Kézi súlyzók
Mászókötél
Kosárlabda
Kézilabda
Focilabda
mozgáskotta
mozgásfejlesztő eszközök

Habilitációs, rehabilitációs foglalkozást segítő eszközök, fejlesztő játékok:Memória
játékok,kirakók
 Mini-LÜK játékkészlet
 testséma,differenciálás, soralkotás eszközök
 építőjátékok-eszközök,formaegyeztető eszközök
 labirintus, egyensúlyozó, érzékelő játékok
 eseményképek ,tablók, bábok
 kéz-láb készlet
2. A Siófoki Beszédes József Általános Iskola Helyi Tanterve
A A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének
ütemezése:
Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai
program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen
 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak
módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be,
 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a
2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik
évfolyamon – majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben – kerül
bevezetésre.
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Ezért 2013. szeptember 1-jétől:
 az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most
felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd;
 míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv
szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást
foglaltuk össze:
ÉVFOLYAM
TANÉV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
20132013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007
2014
20142013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007
2015
20152013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007
2016
20162013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2017

a következő táblázatban

9.

10.

11.

12.

2013 2007 2007 2007
2013 2013 2007 2007
2013 2013 2013 2007
2013 2013 2013 2013

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi
változatokat jelentik:
 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm.
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is
használt – pedagógiai program és helyi tanterv.


2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve
a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.
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2.1
A választott kerettanterv megnevezése
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi
táblázatok tartalmazz
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

7

7

6

6

4
1
1
2
2
1
5

4
1
1
2
2
1
5

4
1
1
2
2
1
5

2
4
1
1
2
2
1
5

2

2

3

3

25

25

25

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene

5.
évf.

6.
évf.

7.
évf.

8.
évf.

4

4

3

4

3
4
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

2

2

2

2

2

2
2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1

1
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Dráma és tánc/Honés népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

5
1

5
1

5
1

5
1

2

3

3

3

28

28

31

31

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:

Tantárgy
megnevezése
Magyar nyelv és
irodalom
Fizika
Kémia
Biológiaegészségtan
Ének-zene felső
tagozat
Ének-zene alsó
tagozat

Változat
A
változat
B
változat
B
változat
A
változat
A
változat
A
változat

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
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Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszáma

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Tantárgy
Heti
Óraszám

Heti
Óraszám

Heti
Óra-szám

Heti
Óra-szám

(7+1) 8

(7+1) 8

(6+2) 8

(6+1)7

(4+0,5)4,5
-

(4+0,5)4,5
-

(4+0,5)4,5
-

(4+0,5)4,5
-

0,5

0,5

0,5

(2+1) 3

Környezetismeret
Ének-zene

1
2

1
2

1
2

(1+0,5) 1,5
2

Etika/Hit-és erkölcstan
Vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető
órakeret

1
2
1
5
2

1
2
1
5
2

1
2
1
5
3

1
2
1
5
3

Rendelkezésre álló
órakeret
110/2012 Korm.
rendelet
Választható:
110/2012 Korm.
rendelet
Választható:

25

25

25

27

2

2

2

2

0,5 angol nyelv
0,5 német nyelv
0,5 informatika
0,5 asztalitenisz

0,5 angol nyelv
0,5 német nyelv
0,5 informatika
0,5 asztalitenisz

0,5 angol nyelv
0,5 német nyelv
0,5 informatika
0,5 asztalitenisz

0,5 angol nyelv
0,5 német nyelv
0,5 informatika
0,5 asztalitenisz

1

1

1

1

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Informatika
Idegen nyelv

Köznevelési Törvény
27§ (5) Felzárkóztatás,
tehetséggondozás (1-3 fő)
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Köznevelési Törvény
27§(4)
egyéb foglalkozás
(csoportbontás)
Osztályok engedélyezett
időkerete
Köznevelési Törvény
6.számú melléklet
Köznevelési Törvény
27§ (5) Felzárkóztatás,
tehetséggondozás (1-3 fő)

24

24

24

25

52

52

52
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+1

+1

+1

+1

Az 5 – 8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai
Tantárgy
5.évfolyam 6.évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
(4+0,5)4,5
(4+0,5)4,5
Történelem és állampolgári
2
2
ismeretek
Hon és népismeret
1
Idegen nyelv
(3+0,5)3,5
(3+0,5)3,5
Matematika
4
(3+1)4
Informatika
1
(0+1)1
Természetismeret
2
(2+1)3
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Etika-Hit-és erkölcstan
1
1
Technika és életvitel
1
1
Testnevelés és sport
5
5
Osztályfőnöki
1
1
Szabadon tervezhető
2
3
órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
110/2012 Korm. rendelet
Választható:

110/2012 Korm. rendelet
Választható:

28
3

1,5 ó angol
1,5 ó német
nyelv.

28
3

1,5 ó angol
1,5 ó német
nyelv.

7.évfolyam
(3+1)4
2

8.évfolyam
4
2

(3+0,5)3,5
(3+1,5)4,5
1

(3+0,5)3,5
(3+1,5)4,5
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
5
1
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
(0+1)1
5
1
3

31
4

31
4

1,5 ó angol
1,5 ó német
nyelv.

1,5 ó angol
1,5 ó német
nyelv.
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1 óra
Informatika

Köznevelési Törvény
27§ (5) Felzárkóztatás,
tehetséggondozás (1-3 fő)
Köznevelési Törvény
27§(4)
egyéb foglalkozás
(csoportbontás)
Osztályok engedélyezett
időkerete
Köznevelési Törvény
6.számú melléklet
Köznevelési Törvény 27§ (5)

1 óra Informatika

1

1

1

1

19

19

20

20

51

51

56

56

+1

+1

+1

+1

A kerettantervben meghatározottakon felüli, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát és a hozzárendelt óraszámokat a CD melléklet
tartalmazza.

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A
nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés,
technika, rajz.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a
szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének!
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.4.1.

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős
egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Az iskolába érkező tanulók különbözősége - többek között habitusukban, képességbeli
fejlettségükben - más és más lehet. Az egyes életkoroknak – belső meghatározottság és külső
(társadalmi-kulturális) hatások következtében – kisebb-nagyobb mértékben eltérőek a
sajátosságaik, s ehhez az iskolai nevelésnek értelemszerűen viszonyulnia kell. Azt is
figyelembe kell vennünk, hogy az egyes életkori szakaszok nagyon rugalmasan és rengeteg
egyéni eltéréssel épülnek egymásra. Így a gyerekek:
 tanítóhoz, a többi gyerekhez való viszonyulásuk alapján,
 a napi hangulatuktól függően
lehetnek érzékenyek, gátlásosak, félénkek, visszahúzódóak, szorongók. Ezért nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy biztosítsuk a tanulási képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak
megfelelő nevelést – oktatást. E cél megvalósításának érdekében - hogy minden gyerek
egyenlő eséllyel legyen motivált a tanulás-tanítás folyamatában - a nevelési diagnózis után a
tanulók egyéni adottságára épülő, kompetenciáikat fejlesztő, kognitív képességeiknek
megfelelő:






attitűdformáló szituációkat (fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda
játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe)
feladatmegoldási algoritmusokat (mintákat adunk a feladat- és problémamegoldáshoz)
motiváló munkaformákat ( egyéni és páros munka, csoportos)
tanulási technikákat ( tanulási modellek – technikák alapjainak elsajátítása )
egyénre szabott fejlesztést, tehetséggondozást alkalmazunk.

Ehhez olyan feltételeket teremtünk, amelyek a tanuláshoz való pozitív viszonyulás
megerősödését szolgálják, továbbá megkönnyítik a kapcsolatteremtést, az együttműködést,
egymás elfogadását. Ennek során alakulnak ki a segítségadás természetes és célravezető
módjai is.
Így tanulóink az öncélú ismeretszerzés mellett gyakorolják a másokra való odafigyelést, az
önálló gondolkodást, az elfogadást, a türelmet, a segítőkész magatartást.
2.4.2.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan
előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
Tanulóinknál a már első – második osztályban megalapozott alapvető készségeikre
jól épül az:
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az ismeretek tapasztalati megalapozása ( az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása)
az előzetes tudás mozgósítása
az önálló ismeretszerzés ( a megismert tanulási technikák gyakorlásával)
a kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési módok
alkalmazása (bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat)
a begyakorolt feladat megoldási algoritmusok alkalmazása, bővítése









az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását szolgáló
drámapedagógiai eszköztár alkalmazása.
Ezek hozzásegítik tanulóinkat ahhoz, hogy alapvető készségeket birtokoljanak a
kommunikáció, az együttműködés, a szervezés, a segítő, az önálló ismeretszerzés, az
önmegtartóztató alkotói magatartás terén.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

2.4.3.

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az alsó tagozaton megszerzett ismeretek, kompetenciák továbbfejlesztésére:


bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és
a tanulásszervezési módokat,
nagy gondot fordítunk az önismeret alakítására, a fejlesztő értékelés és
önértékelés képességének fejlesztésére
tudatosítjuk az együttműködés értékét - értékrendjét (családban, társas
kapcsolatokban, barátságban, csoportban)
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani,
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni.






2.4.4

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

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



a változó és egyre összetettebb tudástartalmak dekódolása
a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése,
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az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.

2.4.5. Sajátos pedagógiai módszerek






ráhangolódás: alsó tagozatos tanulóink 7.45-től játékkal,beszélgetéssel, készségés képességfejlesztéssel ráhangolódnak a napi munkára
emelt szintű angol/német nyelvoktatás
1.,2., és 3. évfolyamon úszásoktatás valósul meg a Galériusz fürdőben
a 7. és 8. évfolyamos tanulóink a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban végeznek
labor gyakorlatot
diákjaink részt vesznek az Erdei iskola programjában

2.4.6. Egész napos iskola
Az általános iskola a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
egész napos iskolaként is működhet. Intézményünkben az alsó tagozat egész napos iskolaként
működik.
2.4.6.1

Az egész napos iskola szervezési sajátosságai



Az egész napos iskolában a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és
délután,egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg.
 A délelőtti órákban, amikor a tanulók a legaktívabbak, a nehezebben elsajátítható
tantárgyak vannak napi renden.
 Lehetőség szerint délutánra kell szervezni a készségtárgyak oktatását.
 Egész napos iskolai nevelés-oktatás során az osztályban legalább két tanítónak kell
tanítania.
 Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani:
-a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez
-a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon
tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag
értelmezési problémájával küzdenek,
-a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását
Amikor a szülő beíratja gyermekét az egész napos iskolai oktatású osztályba, akkor
vállalja, hogy gyermekének délelőtt és délután is iskolába kell járnia, nincs mód a tanulók
foglalkozások alóli mentesítésére, a hiányzásokat igazolni kell.
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2.4.6.2 Kiemelt feladatok az egész napos iskolai nevelés-oktatásban








képességek differenciált fejlesztése, különös tekintettel a kommunikációs készségek
fejlesztésére
alapvető higiénés-, társas-, magatartási- és munkaszokások fejlesztése:
az alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés,
az egészséges és kulturált életmód gyakorlati elsajátítása,
a társas kapcsolatok kialakításának képessége
az önálló tanulás képességének fejlesztése
pozitív életmódmodell nyújtása.

2.5 Mindennapos testnevelés
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti
öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással.

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások
Nem kötelező (választható) tantárgyak 1-4. évfolyamon:
Nem kötelező (választható) tantárgyak:
Osztály

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Angol nyelv

X

X

X

X

Német nyelv

X

X

X

X
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Nem kötelező (választható) tantárgyak 5-8.évfolyamon:
Nem kötelező (választható) tantárgyak:
Osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Angol nyelv

X

X

X

X

Német nyelv

X

X

X

X

A választható tantárgy választása egyben a tantárgyat tanító nevelő vagy pedagógus
választásával párosul.
2.7 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
kimondja, hogy:
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére,
70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog
vívmányaira a következő törvényt alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint
azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű
figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az
egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait:
27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra,
képzésre,
a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy
b) amelynek megszervezéséhez az állam
ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
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(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással
összefüggésben érvényesíteni kell különösen
a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása,
b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás,
g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy
vagy csoport
a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott
tagozatban, osztályban vagy csoportban,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai
követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és
mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák
letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb
tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok
lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.
(2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más
világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást
szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok
alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri,
továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag
támogatott követelményeknek.
(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését
szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében
jogszabály eltérően rendelkezhet.
29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők
meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési
kötelezettséget írhat elő.
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Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló 1993.
LXXIX. törvény 89. §-a értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség
előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő
szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi
oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott
törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja
Magyarország versenyképességét.
Esélyegyenlőség a közoktatásban
A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítása érdekében általánosságban a
fenntartó és intézményei fogadókészségét kell fejleszteni, olyan körülményeket kell
kialakítani, hogy megvalósuljon
- a megkülönböztetés megszüntetése,
- az egyenlő bánásmód,
- az emberi méltóság tiszteletben tartása,
- a társadalmi szolidaritás.
2.8 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
A következő elméleti jellegű tárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 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 átfogó
témazáró 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.
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Tanulmányi teljesítmények értékelése:
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. Iskolánkban fontosnak tartjuk szem előtt tartani azt a tényt, hogy a tanuló önmagához
képest hogyan teljesített.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
Az első évfolyamon, valamint 2. évfolyam félévkor minden tantárgy esetében csak szöveges
értékelést alkalmazunk. A szöveges értékelést az 1.és a 2.melléklet tartalmazza.
A tantárgyi szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
- kiválóan teljesített: A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek
kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, és mindazt önállóan is
alkalmazni tudja.
- jól teljesített: Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek megbízhatóan,
csak kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget. Kisebb bizonytalanságokkal tudja
alkalmazni a tudását.
- megfelelően teljesített: Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeit
pontatlanul, több hibával teljesíti. Tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni
- felzárkóztatásra szorul: Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek
súlyos hiányosságokkal tesz eleget. A továbbhaladáshoz szükséges minimális
feltételekkel nem minden esetben rendelkezik.

Az összteljesítmény szöveges minősítése:
-kiválóan teljesített: a tanuló a fő tárgyakból kifogástalanul teljesítette a tantervi
követelményeket,tudása biztos, ismereteit tudja alkalmazni
-jól teljesített: a tanuló a fő tárgyak legalább feléből megbízhatóan teljesítette a
tantervi követelményeket, kisebb bizonytalansággal alkalmazza a tudását
-megfelelően teljesített: a tanuló a tantárgyak több mint kétharmadából a tantervi
követelményeket pontatlanul, több hibával teljesítette, tudását csak nevelői segítséggel
tudja alkalmazni
-felzárkóztatásra szorul: a tanuló a tantárgyak több mint egyharmadából súlyos
hiányosságokkal küzd, a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel nem
rendelkezik
A második évfolyam végétől- nyolcadik évfolyamig a tanulók teljesítményét, előmenetelét év
közben, félévkor és tanév végén minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
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Az objektív osztályozás érdekében követelmény, hogy az érdemjegyek száma félévenként
legalább három legyen. Az értékelés során tört jegyet nem adunk, illetve nem írjuk be a két
jegyet külön-külön.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
Jeles (5),
Jó (4),
Közepes (3),
Elégséges (2),
Elégtelen (1)
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a
tájékoztató füzet / ellenőrző könyvön keresztül. A tájékoztató füzet / ellenőrző 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
szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény
0- 33 %
34- 50 %
51- 75 %
76- 90 %
91- 100 %

Érdemjegy
Elégtelen (1)
Elégséges (2)
Közepes (3)
Jó (4)
Jeles (5)

Kizárólag ismeretszintű mérések( szódolgozat, évszám dolgozat, helyesírási ismeret mérése)
esetén alkalmazott százalékértékek:
Teljesítmény
0-50 %
51-60 %
61- 75 %
76- 90 %
91- 100 %

Érdemjegy
Elégtelen (1)
Elégséges (2)
Közepes (3)
Jó (4)
Jeles (5)
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Az elektronikus naplóban megjelenő értékelések,osztályzatok súlyozása:
az értékelés típusa

súlyozás ( %)

jelölés

félévi felmérés

125

piros

év végi felmérés

125

piros

írásbeli témazáró dolgozat

125

piros

bemutatás

100

kék

beszámoló

100

kék

év eleji felmérés

100

kék

felmérés

100

kék

fogalmazás

100

kék

gyakorlati feladat

100

kék

hangos olvasás

100

kék

helyesírás

100

kék

írásbeli felelet

100

kék

írásbeli röpdolgozat

100

kék

másik intézményből hozott

100

kék

órai munka

100

kék

szóbeli felelet

100

kék

szódolgozat

100

kék

szövegértés

100

kék

témaközi dolgozat

100

kék

füzetvezetés

75

zöld

memoriter

75

zöld

projektmunka

75

zöld

házi dolgozat

50

zöld

házi feladat

50

zöld

szorgalmi feladat

50

zöld

külalak

50

zöld

értékelés
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Osztályzattal értékelt tantárgyak évfolyamonként:
Második - negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, erkölcstan
Ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, informatika, erkölcstan
Hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, informatika, erkölcstan
Hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés,
erkölcstan.
Nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika,
testnevelés, erkölcstan.
Mivel a tanulók teljesítményét a szaktanár tudja megítélni és az év közben szerzett
érdemjegyek nem azonos súlyúak, a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál
irányadónak tekintjük a következő szempontokat:
Az év végi osztályzatot az egész éves teljesítmény alapján állapítjuk meg, de figyelembe
vesszük a teljesítmény változásának tendenciáit.
A témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi ,illetve az év végi osztályzatok megállapításakor
nagyobb hangsúlyt kapnak.
A tanuló félévi és tanév végi osztályzata az érdemjegyek átlagától lényegesen nem térhet el,
az alábbiak figyelembe vételével:
0,5 átlag alatt lefele kerekítés
0,5 és 0,7 között a szaktanár mérlegel, javítási lehetőséget ad
0,7 felett felfele kerekít
A szóbeli feleletek, röpdolgozatok, témaköri dolgozatok egyszeres hangsúllyal szerepelnek, a
naplóba kék színel kerülnek bejegyzésre. A témazárók érdemjegyei súlyozottan számítanak,
piros színnel jelöljük őket. Az órai munka, szorgalmi feladat,memoriter, évszámdolgozat zöld
színnel kerül be a naplóba. A zöld jegyek nem teljes értékűek, az átlagnál a kerekítést
befolyásolják.
Amennyiben a tanuló év végi eredménye egy tantárgyból kitűnő vagy jeles, emellett
kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkezik, tanév végén kitűnő osztályzatot kap.
Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró íratható. Ezeket előre be kell jelenteni.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
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követelményeket sikeresen teljesítette.
Az 1. évfolyamon
-A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre
ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan
mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
-A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése
abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne, de a szülő
írásbeli kérelme alapján az igazgató határozatban engedélyezi az évfolyam
megismétlését.
A 2-8. évfolyamra vonatkozó előírások
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló
hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület
felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben
változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület
ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára
módosítja.
Diákjaink abban az esetben folytathatják tanulmányaikat magasabb évfolyamon
-ha valamennyi tárgyból eleget tettek a helyi tantervünkben rögzített magasabb évfolyamba
lépés követelményeinek.
-ha a tanuló az érvényes jogszabályban leírtaknak megfelelően eredményes javító- és
osztályozóvizsgát tett.
2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározás
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai






A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több
1-1,5 óránál.
Az iskolaotthonos foglalkoztatás kimenő rendszerben működik, amely jól előkészítette
az egész napos iskola bevezetését.
2.10 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és a technikaés életvitel tantárgyakat. ( 20/ 2012 EMMI rendelet 7 § ) Az idegen nyelv
csoportbontása az adott osztály létszámának 30 – 50 %-a.
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A technika- és életvitel illetve az informatika tantárgyak esetében ez az adott osztály
létszámának 50 % - a.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a tanulók tudásának
megalapozására, és hatékonyan fejlesszük az idegen nyelvi kommunikációs
kompetenciáikat.

2.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal .A felmérés a „Netfit teszt‖ alapján kerül
összeállításra.
Az eredmények feltöltése az MDSZ oldalán a testnevelő kollégák kódjával történik.
2.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja
2.12.1 Az iskola egészségnevelési programja
Helyzetelemzés
e.) Lehetőségeink:
− Egészségügyi dolgozók bevonása (iskolaorvos, védőnők, fogorvos, nőgyógyász
szakorvos, mentős elsősegélynyújtók) pl. egészségnapon vagy külön-külön.
− Családsegítők, család, iskolarendőr segítségének igénybevétele.
− Iskolai adottságok jobb kihasználása.
− Pályázatok.
f.) Erősségeink:
− Iskolánk környezete.
− Tanulóink fogékonysága.
− Tantestület aktivitása.
− Kapcsolataink az egészségügyi dolgozókkal.
− SZSZ, ( Szülői Szervezet ) bevonható családok.
− Módszertani szabadság, szabadidős programok, szakkörök, erdei iskolák,
természetjárás, egészségtan, biológia óra, etika és osztályfőnöki órák stb.
g.) Gyengeségeink:
− Mikrokörnyezeten belül: egyre több a csonka család, mely egyre több
mentálhigiéniás problémát vet fel, kevesebb idő jut a beszélgetésekre, egészségesebb
ételek készítésére.
− Makrokörnyezet: a társadalmi-gazdasági változások kedvezőtlenül hatnak egyes
társadalmi rétegekre. A növekvő munkanélküliség, italozás, dohányzás,
drogfogyasztás negatív példaként hat.
h.) Kockázati tényezők:
− Nagy a kortársak, csoportok negatív hatása, akik nem kívánnak változtatni
egészségtelen életmódjukon.
− Az emberi viselkedést befolyásoló tényezők körében rossz hatással bír a televízió és
egyéb tömegtájékoztatási eszköz.
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Környezet-egészségügy területén egyre több szennyező tényezővel kell
szembenéznünk egészségünk védelmében. Meg kell tanítani tanulóinkat ezeknek a
kivédésére.
Általános célok
−
tudatosítás, erősítés,
−
véleményváltoztatás, beállítódás változtatás,
−
magatartásváltoztatás,
−
minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a helytelen táplálkozási szokások, a
mozgáshiány, alkohol, dohány és egyéb drogok egészségkárosító hatásáról
meggyőzzük a tanulókat.
−

Egészségnevelési célok
Az iskola minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlődését.
Feladat:

A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása

Az egészség megőrzése

A betegségek, balesetek, sérülések elkerülése

Pozitív magatartások és szokások kialakítása, folyamatos személyiségfejlesztés

Az életmódra vonatkozó helyes döntések

Az egészséges életvitel kialakítása

A káros függőségekhez vezető szokások
rossz táplálkozás
dohányzás
alkohol
drogok

A szexuális kultúra és magatartás kialakítása

Családi életre nevelés, felkészítés a felelős párkapcsolatra

Elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása, a beteg, sérült és fogyatékos
embertársak iránt.
Területek






Udvaron, iskola épületében, valamint tágabb lakóhelyünkön és környékén, kulturált
egészségmegőrző környezet kialakítása.,
Az egészség iránti egyéni, családi és közösségi felelősség fejlesztése.
Élelmezési lehetőségek kiszélesítése.
Egészségügyi szolgáltatások megismertetése a gyerekekkel.
Kapcsolatfelvétel egészségügyi és nem egészségügyi intézményekkel, személyekkel.
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Az egészséges életmódra nevelés beilleszthető:
Magyar nyelv és irodalom
Ember és társadalom
Ember és természet
Technika
Testnevelés
Általános célok:
- helyes döntéshozásra való felkészítés az életmódra vonatkozóan
- egészséges életvitel kialakítása,
- sérült fogyatékos társaink iránti segítőmagatartás kialakítása.
Egészségnevelési
területek

Témakörök

- Az egészségi iránti
egyéni, családi és
közösségi felelősség
fejlesztése

Programok:
- Életmód Ismeret
- alsós táplálkozási
program

A témakör céljai,
követelményei

- részvétel a
beszélgetésben,
vitában.,
- az önkifejezés
képességének
Egészségnevelési Nap fejlesztése,
- fogékonyság az
együttérzésre,
- erkölcsi
választásokban jó rossz elkülönítése
- nyitottság az élmény
befogadására,
- játékosság érzelmi
átélésre való nevelés,
- erkölcsi, esztétikai
fogékonyság
növelése.
Ezek a
követelmények
elősegíthetik az
egészséges életvitelt
segítő programokat
még fokozottabban
úgy, ha havi 1-2
alkalommal, pl. az
egészséges életvitelt
célzó
szövegfeldolgozást
választanák a tanárok,

Helyi megvalósítási
lehetőségek
Ugyanezen
követelmények a
következő foglalkozás
kapcsán is célként
tűzhetők ki: pl:
- egészséges
életmóddal foglalkozó
osztályfőnöki óra
vagy
egészségnevelési óra
- táborozás,
- személyiségfejlesztő
játékok,
- sportjátékok,
- erdei iskola,
- túra, kirándulás,
- közös érdeklődésből
fakadó csoportok
foglalkozásai,
- prevenciós torna,
- ...stb.
Az iskolában folyó
egészségnevelési
programok
mindegyikében van
lehetőség e célok
megvalósítására,
fejlesztésére.
- folyóiratok, könyvek
ajánlása,
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Egészségnevelési
területek

Témakörök

Területek:
1. Udvaron, iskola
épületében, valamint
környékén kulturált
egészségmegőrző
környezet kialakítása,

Ember és Társadalom - Ismerje fel az életés a természet
Programok:
értékeit,
- Életvitel ism.
- értse, hogy van, amit
- DADA
érdemes megőrizni, és
- Alsós táplálkozási
van, amin változtatni
program
szükséges,
- értse, hogy az
emberi életnek
különböző szakaszai
vannak,
- a testi és lelki
egészség, valamint
életvitel és magatartás
hatnak egymásra.

2. Az egészség iránti
egyéni, családi és
közösségi felelősség
fejlesztése,
3. Egészségügyi
szolgáltatások
megismertetése a
gyerekekkel,
4. Kapcsolatfelvétel
egészségügyi és nem
egészségügyi
intézményekkel,
személyekkel.
1. Udvaron, iskola
épületében, valamint
környékén kulturált,
egészségmegőrző

Ember és Természet

A témakör céljai,
követelményei
A feldolgozás
módszeréül pedig a
fenti követelmények
megvalósulását
legjobban elősegítőt
választják.

- igényelje az
egészséges
életkörülményeket,
- becsülje

Helyi megvalósítási
lehetőségek
- ismeretterjesztő
filmek, VIDEÓK
megtekintése,
megbeszélése,
- A környezet
kulturált, esztétikus
alakítása, pl: osztály,
aula, udvar
- testkultúra
előadások: testedzés,
pihenés,
- öltözködés,
testünkkel szembeni
felelősségünk.

- szervezett sportolás,
mozgás a
tornateremben és a
szabadban,
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Egészségnevelési
Témakörök
területek
környezet kialakítása,
2. Az egészség iránti
egyéni, családi és
közösségi felelősség
fejlesztése.
3. Egészségügyi
szolgáltatások
megismertetése a
gyerekekkel,
4. Kapcsolatfelvétel
egészségügyi és nem
egészségügyi
intézményekkel,
személyekkel.

A témakör céljai,
követelményei
környezetének
értékeit,
- gyűjtse a szelektív
hulladékot,
- vigyázzon a
parkosításra, vegyen
részt a növények
gondozásában
törekedjen a
természetvédelmi
problémák
enyhítésére,
- a Balaton
vízvédelmének
érdekében ne vigye a
kutyát a vízbe fürdeni.
- tudja, mely
élelmiszerek
fogyasztása szükséges
szervezetének,
- tudja, mely anyagok
szennyezik
leggyakrabban a
levegőt.
tartózkodjanak az
élvezeti és
kábítószerek
kipróbálásától.

Helyi megvalósítási
lehetőségek
- vetélkedők,
- egészségnevelési
programok,
- Higiénikus
tisztálkodási
lehetőségek
biztosítása.
„Óvd a természetet!‖
környezetvédő és
ismeretterjesztő
gyalogtúrák
szervezése osztályszinten, ill. erdei
iskolák keretén belül.

- helyes táplálkozás,
öltözködés, napirend
kialakítása,
- balesetek
megelőzése,
- helyes közlekedés,
- egészségügyi
szolgáltatások
ismerete,

- meghívott
egészségügyi előadók,
szakértők bevonása
/Az egészséges
táplálkozás tükrében!/
+ előzőek.

5. Élelmezési
lehetőségek.
1. Udvaron, iskola
TECHNIKA
épületében, valamint Egészségtan
tágabb lakóhelyünkön
és környékén,
kulturált
egészségmegőrző
környezet kialakítása.
2. Az egészség iránti

Meghívott előadóval,
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Egészségnevelési
területek
egyéni, családi és
közösségi felelősség
fejlesztése,

Témakörök

Háztartásban

3. Élelmezési
lehetőségek
kiszélesítése,

A témakör céljai,
követelményei
- helyes testtartás,
- a szemüveg helyes
hordása ... stb.
- nyári-téli balesetvédelem a Balatonon

Helyi megvalósítási
lehetőségek
videofilmmel.

A család egészsége,
élet a családban,
- Táplálkozás,
- Házimunkák,
- Lakás- és
lakókörnyezet.

4. Egészségügyi
szolgáltatások
megismertetése a
gyerekekkel,
5. Kapcsolatfelvétel
egészségügyi és nem
egészségügyi
intézményekkel,
személyekkel.
2. Az egészség iránti
egyéni, családi és
közösségi felelősség
fejlesztése.

TESTNEVELÉS

- sajátítsanak el
viselkedési mintákat a
fenyegetettség
elkerülésére,
- rendszeres fizikai
aktivitás igénye,
- természetben űzhető
sportok
megmérettetése,
- a sport a mozgás
öröm,
- sérült, fogyatékos
társaink iránti segítő
magatartás
kialakítása.

Lásd: előzőek!
Életmódsportok
népszerűsítése
Sportnap az
egészségért rendezése
(minden tanuló részt
vesz)

Könnyített és gyógytestnevelés
Megvalósíthatóvá kell tenni azt a felismerést, mely szerint a nevelési-oktatási
intézményekben meg kell alapozni a tanulók egész életre szóló fizikai felkészültségét. A
köztudatban el kell fogadtatni, hogy mindez fokozottan vonatozik azokra a fiatalokra,
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akiknek valamilyen mozgásszervi, belgyógyászati és mentális elváltozásuk folytán
fokozottan szüksége van speciális testgyakorlatra.

A gyógytestnevelés feladata:
Az elváltozások megállítása, korrekciója, helyreállítása, teljes rehabilitáció
Főbb elváltozások:
 Belgyógyászati: szív, tüdő (asztma)
 Ortopédiai: lábboltozat-süllyedés, gerincferdülés, skoliózis, Scheuermannkifózis
 obesitas
 Egyéb: aszténiára való hajlam, mozgáskoordinációs zavar.
A közoktatási törvény alapján minden nevelési-oktatási intézményben tanévenként
gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának felméréséről és orvosi szűréséről.
A szűrések alapján, amely tanuló egészségi állapota nem teszi lehetővé a normál iskolai
testnevelésórán való részvételt, egészségi állapotának megfelelő gyógytestnevelési
kategóriába kell besorolni.
Kategóriák:
I. könnyített testnevelés
II. gyógytestnevelés
II/ A
gyógytestnevelés mellett testnevelésórán is részt vehet
II/ B
csak gyógytestnevelésen vehet részt
Az intézmény drogstratégiájának ismertetése
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk diákjaink körében a helyes önismeret, önbecsülés
kialakításának, a konfliktuskezelés helyes módozatai elsajátításának, valamint, hogy ellent
tudjanak állni a kortárs csoport nyomásának, tudjanak „nem‖-et mondani. Fontosnak tartjuk a
biztonságos és támogató kapcsolatrendszer kiépítését a tanulók és az őket körülvevő
személyek között.
A 2018/2019-es tanévtől az iskola igénybe veheti a szociális segítő munkatárs segítségét a
tanulókkal kapcsolatosan felmerülő problémák megoldásához.
A prevenció tervezett és működő színterei
Osztályfőnöki órákon a gyerekeknek, szülői értekezleteken a szülőknek felvilágosításokat
tartunk.
Felhívjuk figyelmüket az árulkodó jelekre, a gyerekek magatartásának megváltoztatására.
A háziorvosnak talán közvetlenebb kapcsolata van a családokkal, hozzá bizalommal
fordulhatnak a rászorulók.
Az iskolaorvosra nagyon sok gyerek ellátása jut, csak a kötelező orvosi ellenőrzésekkor
találkoznak vele a gyerekek. Minden évben előre egyeztetett időpontban történik a tanulók
egészségügyi (egyszer), fogorvosi (egyszer) szűrése, védőoltások beadása, táborozások,
78

sportversenyek előtti vizsgálatok. Az iskolai védőnővel szoros a kapcsolat, bármely
időpontban felmerülő problémával fordulhatunk hozzá.

Tervezett és működtetett programok
Minden tanévben egészségnevelési nap megszervezésére kerül sor.
Osztályfőnöki órákon az egészséges életmódra nevelés keretében drog prevenciós
foglalkozásokat tartunk.

Az egészségnevelés feladatai
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

fő feladat: prevenció
alkalmazkodás erősítése, felkészítés konkrét élethelyzethez való alkalmazkodásra
(empátia)
alkalmazkodásra való felkészítés kritikus helyzetekben.
alkalmazkodási zavarok feltárása (téves, rossz beidegződések, hiedelmek)
beállítódás segítése gyakorlással (érzelmi szféra)
személyi felelősség hangsúlyozása a szocializáció egész menetén (viselkedésminták)
viselkedésbeli betegségek felismerése
önismeret, csoportos segítségnyújtás, önálló megelőző akciók tömegessé tétele
egészségre káros szokások, egészségi rizikók intervenciója (harc a dohányzás,
alkoholizmus stb. ellen, az egyén helyzetéhez igazodó tanácsadással)
pozitív életszituációs módszerek bevezetése, segítő, tanácsadó módszerek alkalmazása
lazító, feszültségoldó (relaxációs) technikák kiszélesítése
a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása (rekreáció)

Az egészségnevelés területei
− személyi higiénére nevelés
− táplálkozás higiénéje
− öltözködés higiénéje
− fertőzés és baleset megelőzés
− környezeti higiéné biztosítása
− helyes napirend kialakítása
− rendszeres testmozgás, sport, testtartásjavítás
− káros szenvedélyek kerülése
− természetes gyógymódok, természetgyógyászati ismeretek
− szabadidő helyes eltöltése
− szexuális nevelés, szeretetművészet
− felkészülés a családi életre
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Tevékenységek
−
−
−
−
−
−
−

egészségi állapot felmérése
táplálkozási szokások felmérése
vetélkedők, totók
kiscsoportos foglalkozások
egyéni beszélgetések
előadások (minden területről)
sokszínű tevékenységrendszer biztosítása

2.12.2. Az iskola környezeti nevelési program
Környezetvédelem
A mai emberiség nagy problémája, hogy a mindennapi munka során sokan csak élettelen,
nagyrészt mesterséges tárgyakkal kerülnek kapcsolatba. Ezért a legtöbb ember nem tudja,
hogyan kell bánni az élőlényekkel, élő rendszerekkel.
Részint ez az oka annak, hogy az emberiség, ahol csak kapcsolatba kerül a természettel,
pusztulással fenyegeti, pedig benne, belőle él.
Oktatásunk egyik feladata, hogy a növendékeknek megtanítsa, hogyan lehetne a
környezetrombolást (és ami ebből következik: az önpusztítást) elkerülni, hogyan kellene
nagyobb figyelmet fordítani a bonyolult élő rendszerekre és szabályozóikra.
Nem egy gyermekből hiányzik a fogékonyság a természet szépségei iránt. Különösen a
városban élőknél figyelhető ez meg. Azoknál, akiknek már nem adatik meg napról-napra a
harmonikus táj látványa.
Az emberek, különösen a gyerekeknek bizonyos tréningre van szüksége ahhoz, hogy
öntudatlanul különbséget tudjon tenni harmónia és diszharmónia között.
Formaérzékelésünk helyes működésének az a feltétele, hogy ráneveljük látásmódjukat az
egyensúly, a harmónia megragadására. Valószínűleg ez az első feltétele a természetvédelemre
való nevelésnek is. Hiszen ezáltal tudatosul a tanulóban ( később a felnőttben), hogy nem
ellentétben áll a természettel, a környezettel, hanem része a természet rendszerének, annak
haszonélvezője.
A harmonikus természet és a harmonikusan – szépen – kialakított környezet egyformán fontos
az ember számára ahhoz, hogy lélekben ne károsodjon.
Az új generációnak a környezeti nevelés területén is másfajta szemléletmódot kell közvetíteni,
mint amilyen a hagyományos szemlélet volt.



Életközeli tanulási környezet biztosítása.
Gazdag eszköztár, játékosság, sokszínű tevékenységrendszer
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A környezeti nevelés szempont rendszere
Hagyományos szemlélet
Cél:
A viselkedés megváltoztatása
Jellemzők:
A természet ökológiájára összpontosít.
A természeti tapasztalatok az
alapvetők.

Újgenerációs szemlélet

A cselekvőképességre nevelés
A humánökológiára összpontosít.
A társadalmi tapasztalatok az
alapvetőek.

Az emberi egészség nincs a
középpontjában.

Az emberi egészség fontossága
kiemelkedő.

Egyensúlyozni kell az emberi élet
minősége és a környezet minősége
között.

Egyensúlyozni kel a jelen és a jövő
generációinak szükségletei között.

Mi (környezetvédők és pedagógusok)
tudjuk, hogy mi a legjobb megoldás.

Minden embert be kell vonni a
környezeti problémákkal kapcsolatos
döntésekbe.

Vezető szerep.
Meg kel állítanunk / késleltetnünk kell a
fejlődést.
A múlt a jelen tettek mércéje.

Demokratikus részvétel.
Sokirányú lehetősége van a fejlődésnek.

Harmóniára való törekvés a természettel
(koncepció a természet egyensúlyáról).

Harmóniára való törekvés a jövendő
generációkkal.

A természet belső értékeinek
hangsúlyozása.

A mi értékeink a világ - melynek része
a természet - legmegfelelőbb
kihasználására vonatkoznak.

Környezeti etika

A helyes magatartás etikája, amelyet
másokkal szemben a jelenben és a jövőben
képvisel.

A természetvédelemhez meg kell őrizni
a természetvédelmi területeket.

Természetvédelmi területeket kell
létrehozni.

Elképzelések a jövőről "utópikus"
gondolat.
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A természet megőrzésének az érve:
aggódunk az állatok miatt.

Érv: aggódunk az emberiség jövő
generációjáért, amely lehet, hogy hiányolni
fogja az állatokat, ha nem teszünk értük
valamit.

A lehető legkisebb mértékben szabad
megváltoztatni a természetet.

Ne okozzunk visszafordíthatatlan
változásokat a természetben.

Az emberi közösségek és a természet.

Az ember-természet kapcsolat nem
szétválasztható

Az emberi szükségleteket tényként
fogja fel.

Az emberi szükségleteket normatív
módon fogja fel.

A fenntartható használat korlátja a
természet.

A fenntartható használat az ember által
megszabott mértékét a jövő
szempontjából bírálja el.

A különböző értékekre összpontosít.

Az egymással szemben álló érdekekre,
társadalmi konfliktusokra összpontosít.

Nem hangsúlyozza az emberek közötti
egyenlőséget.

Nagyon hangsúlyos az emberek közötti
egyenlőség és egyenértékűség.

Különös figyelemmel kell tervezni a tanulmányi kirándulásokat és a nyári táborokat:
 mert itt gyakorolják be tanulóink az év közben tanultakat.
 mert itt alakíthatjuk ki a környezettudatos magatartásmódot.
 mert itt ismerik meg szoros közelségben a természetet.
 mert itt szerveznek olyan ISMERETEKET, amik nélkül sem a környezetet, sem
szülővárosukat, hazájukat nem tudnák igazán szeretni, s ebből a szeretetből fakadóan
óvni, védeni.

82

A környezeti nevelés programja
TÉMAKÖR
TALAJVÉDELEM

TEVÉKENYSÉG

KÖVETELMÉNY
kulcsfogalom
keletkezés

A talaj fogalma,
keletkezése.
A talaj élő és
élettelen

ISMERET

- aprózódás
- mállás
víz, C2O2

A talaj alkotórészeinek
kimutatása.

alkotórészek

élettelen:
- kőzet törmelék

alkotórészeinek

- humusz

jelentősége.

- nedvesség
- levegő
- talajsók
élő: látható
nem látható
szerepük

A talaj élővilága

A talaj levegőtartalmának
megállapítása.

A talaj
rétegzettsége

Komposztkészítés.

A talaj termékeny-

A talaj PH értékének

- kötöttség

ségét befolyásoló

egyszerű meghatározása.

- szerkezet

tényezők

A környék indikátor nö- a talaj tulajdon-

- szín

vényeinek felkutatása.

ságai

- hőgazdálkodás

indikátor-

- kémhatás

termőképesség
talajszintek

feltalaj,
altalaj: termőréteg
anyagkőzet

növények
VÍZVÉDELEM
A jó ivóvíz
kritériumai

A Sió és a tó hőmérsékletének, mélységének,ill.

fizikai jellemzők:

A Sió sebességének

- szag

vizsgálata.

- íz

- hőmérséklet
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TÉMAKÖR

TEVÉKENYSÉG
KÖVETELMÉNY
Egyszerűbb vízminőségi vízminőség

ISMERET

vizsgálatok végzése a

- átlátszóság
kémiai jellemzők:

Sión (fény, kémhatás).
Hatékony részvétel a
vízpazarlás, ill.
vízszennynyezés megakadályozásában
Mások aktivizálása
Az ember, mint
szennyezőforrás

A széplaki működő
szennyvíztisztító
működésének
megismerés. Felmérés
végzése a használatos
mosószerekről.

minőséget befolyásoló

-

oldott O2

tényezők

- Savasság
- Keménység
- N-tartalom
Vízszennyezés

Mások meggyőzése a
környezetkímélő
mosószerek használatáról
A víz jelentősége az Az ivóvíz útjának
ember életében
megismerése

- szín

- Kommunális
szennyvíz
- Iparosodás
- Kemikália

A víz szerepe

- Biológiai
- Higiéniai
- Egészségügyi
- Termelési
- Közlekedési
- Szolgáltatói

öntisztulás

Veszélyes anyagok
felhalmozódása az
édesvízi
táplálékláncban.

összetétel

Gáz- szilárdfolyékony részek
vendéggázok:

LEVEGŐVÉDELE
M
A légkör szerkezete, Aktív részvétel fásítási
tartományai
programban
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TÉMAKÖR

TEVÉKENYSÉG

KÖVETELMÉNY

Felmérés végzése a
városban a levegőt
szennyező
gépjárművekről!

rétegződés

Helyezzünk ki
növényeket cserépbe,
majd ezeket a 7.sz
főútvonal közelébe –
vizsgáljuk a kipufogó
gázok hatását!
A levegőt károsító
hatások

szennyező

ISMERET
CO2; CO3

- Ipari üzemek
- rakodók
Szeméttelep

Anyaggyűjtés a
gépkocsik, vegyi üzemek
szennyező hatásáról (dia,
cikkek, képek, stb.)

- gépkocsik
- szabadon
elhelyezett
anyagok
- épületek
fotoszintézis

- utak
CO2, mint a
növények alapvető
tápanyaga

A levegő és az
élőlények

üvegházhatás

A CO2 mennyisége,
mint a
hőgazdálkodást
befolyásoló tényező,
az éghajlat és a
szmog, ipar,
közlekedés

A levegő és a
háztartás

Keressük meg melyik
zöld növények termelik a Savas eső
Kén-dioxid
legtöbb O2-t!
Nitrogénoxid
Légszennyezést
- Megfelelő
csökkentő módszerek
tüzelőanyag
- Korszerű
tüzelési eljárás
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TÉMAKÖR

TEVÉKENYSÉG

KÖVETELMÉNY

ISMERET
- Mosófolyadék
- Porszűrők

A NÖVÉNYVILÁG A Balaton növényei
VÉDELME
tavasszal és nyáron

Ökoszisztéma

Növénytérkép. Sió part.
Kirándulás a Cinegéhez.
A Cinege-patak
védelmébe vétele.
Szervezzünk akciót, hogy Elszegényedő
a vadvirág nem kertbe és növényvilág
vázába való.
Megóvási
lehetőségek

Megóvási út

- társulás
- kihalás
- a kihalás
veszélye

Védelem az
előfordulási helytől
függetlenül
Termelőhelyes
védelem

génbank
Őrzés, gyűjtés

Megóvási helyek

Töreki és közvetlen
környékén lévő védett
növények feltárása

védetté nyilvánítás

-

Fontosság

-

Ritkaság

-

Szépség

-

Veszélyeztetetts
ég

Megóvási
szempontok
Fűben, fában
orvosság

Az előforduló
A mezőgazdaság, mint
gyógynövények
veszélyforrás
feljuttatása.
Térképkészítés a fellelhető gyógynövényekről.
Akció szervezése a
gyógynövények
lehetségesek
begyűjtésére.

Előfordulás
Előfordulás
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KÖVETELMÉNY

ISMERET
gyakorisága
-

hatóanyagaik

AZ ÁLLATVILÁG
VÉDELME
Ökoszisztémák és
komponensei

A madarak
megtelepedésének
elősegítése.
Populáció
Orvvadászok csapdáinak
felkutatása,
megsemmisítése.

- Az állatvilág
változása

Kapcsolatok a
természetben

Különböző állatok
viselkedésének
megfigyelése

- Természetes és
ember okozta károk

Az állatfajok és
élőhelyeik védelme

Bekapcsolódás állatvédő
akcióba.

A veszélyeztetettség Élőhelyek létrehozása.
okai
Töreki környéke
természetvédelmi
térképének elkészítése.
Ennek megismertetése
másokkal.

- Megosztás
- Nagyság
- növekedés

veszélyeztetettség

Vöröslista
környezetterhelés

Tevékenységek
szervezetek az
állatvilág
védelmében

-

Fajtamegőrzés

-

Törzstenyésztés

A lezajló folyamatok A Balaton veszélyeztetett A védelem
állataink felkutatása
szükségessége

-

Élőlények

-

Élőhelyek

-

Városiasodás

-

Emberi
luxusigény

-

Kipusztult,
eltűnt fajok
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Veszélyeztetettség

ISMERET
-

Kipusztulás előtt
állók

-

Erősen
veszélyeztetettek

-

védettek

CSENDVÉDELEM
A zaj fogalma, hatása Mérési adatok ábrázolása
Zajtérkép készítése a zajt
okozó források
zaj
megnevezésével

Zajszennyezés
Közlekedés- ipar,
mint nem kívánatos
hangjelenség

A zaj, mint
betegségforrás

Távolságtörvény
következményei:
hallászavar
Stressz

Védekezési
lehetőségek a zaj
ellen

Zajtérkép
Óvintézkedések

Zajt okozó források
-

Szigetelés

-

Védőburkolat

-

Hangelnyelés

-

Egyéni
hallásvédő
eszközök

TELEPÜLÉS
VÉDELEM
Településtípusok
hasonlóságai,
különbségei

Anyaggyűjtés-rendezés
lakóhely történetéből.

településformák

Város
Község
Falu

Lehetőségek a
fejlesztés hálózat
terén

Lakóhely múltjának
feltérképezése

Fejlesztési koncepció -

Vezetékes ivóvíz
Közcsatorna
Szennyvíztisztít
ó intézmények
Kereskedelmi
88

TÉMAKÖR

TEVÉKENYSÉG

KÖVETELMÉNY

Kultúrtörténeti
Rövidebb-hosszabb túrák Kiállítóhelyek
emlékek a környéken az említett helyeken.
Beszámoló készítése a
látottakról.

ISMERET
hálózat
Szántódpuszta, TácGorsium, Tihany,
Balatonfüred
kultúrtörténeti
emlékei

TALAJVÉDELEM
A harmonikus táj

Figyelmeztető táblák
készítése és kihelyezése

A táj arculatának
változása az emberi
tevékenység során

Mérjük fel, hogy
Mesterséges alkotó
Törekiben a homokbánya elemei
milyen állatok fészkelő
helye. Tegyünk kísérletet
a rendezésére, védelmére.

Védett területeink

Lehetőségek a védelem terén



A táj természetes
alkotó elemei

A táj védelme

Domborzati formák
Alakzatok,
képződmények
A vízfelszíni formái
A növényzet
vegetációs típusai
Az állatvilág
Mezőgazdasági
művelés alá vont
területek
Települések
építmények
Vonalas
létesítmények
A táj funkciói
Nemzeti park
Tájvédelmi körzet
Természetvédelmi
terület
Az iskolai park
gondozása

1. A környezeti nevelés színterei az iskolában
Kiemelt feladatok:
 Az iskola külső -belső környezetének hagyományainak megőrzése,
ápolása, tisztasági akciók szervezése, biztonságos játszóhel yek
megteremtése, az iskolaudvar szépítése, osztál ytermek csinosítása.
 Sokféle módszer alkalmazásával a tanulók aktív részvételét szellemi
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fizikai aktivitását biztosítani. (Környezetvédő csoportok kialakítása,
az osztál yok egy-egy terület felett védnökséget vállalnak).
 Környezeti akciók, gyűjtési és takarítási akciók.
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben:
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő
környezetvédelmi vonatkozásokat. Az órák jellege határozza meg, hogy
mel yik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt hel yet kapunk a
hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amel yekhez a diákoknak
is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az
ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A
szemléltetés hagyományos audiovizuális és informatikai tanítási órákon
tanítjuk meg. Kiemelten kezeljük az elemzést, a következtetések
megfogalmazását, a tapasztalatok határainak értékelését.

Tantárgyakra lebontva:
Testnevelés:
A tanulók:
 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős
mértékben befol yásolják egészséges testi fejlődésüket;
 legyenek tiszt ában azzal, hogy a testnevelés és a sport
nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi
kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében;
 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül,
hogy a környezetszennyezés az egészségre veszél yes;
 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőleg természetes anyagból
készült szereket, eszközöket, ruházatot használjanak;
 tudatosítsák az egészség és környezet komplexitását.
Színterek: testnevelési órák, szakköri órák, tömegs port foglalkozások,
tanulmányi kirándulások, túrák.

Magyar nyelv és irodalom:
Alsó tagozat:
 ismerjék meg a közvetlen természetes és mesterséges ember
alkotta környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat
(meséket, népmondákat, népdalokat, verseket);
 egy-egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni
érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az anyanyelv gazdagságát,
szépségé a szóbeli és írásbeli kommunikáció során;
Felső tagozat:
 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyel v é s
irodalmi nyelv egym ásra hatását, és mindezt tudják alkalmazni a
természeti és ember alkotta környezettel való
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kapcsolatteremtésben;
 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés
 növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális
közeledést a környezet - és természetvédelmi témájú könyvek
feldolgozásával.
Színterek: magyar órák, szakkörök, ünnepek, ünnepél yekre való
felkészülés.

Történelem:
A tanulók:
 értsék és tudják, hogyan, mikor és mil yen emberi tevékenységek
révén alakult át a természet;
 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a
gondolkodásra, életmódra és a közösségi normák alakulására;
 ismerjék meg a hel yi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a
hagyományok tisztelete;
 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat és
érezzék hangsúl yozottan az egyén, az állam és a társadalom
felelősségét a problémák elhárításában.
 Színterek: történelem órák, könyvtári órák.
Idegen nyelvi órák:
A tanulók:
 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a j ól megválasztott
szövegek feldolgozásának segítségével;
 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék
meg a nyelv segítségével más országok hasonló problémáit;
 idegen nyelv segítségével ismerjék meg más népek
környezetvédelmi tevékenységei t;
 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan,
csoportmunkában, projektben, idegen nyelven választ keresni;
Színterek: idegen nyelvi tanórák, versenyek, pál yázatok.
Matematika:
A tanulók:
 váljanak képessé arra, hogy más tantárgyakban tanult környezeti
összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstráljanak;
 legyenek képesek környezeti mérések eredményeinek
értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával;
 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni, elemezni;
 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és
térbeli viszonyait;
 legyenek képesek reális becslésekre;
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 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás képessége;
 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges
számolási készségeket;
 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
Színterek: matematika órák, matematikafogla lkozások, tanulmányi
versenyek.
Fizika:
A tanulók:
 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;
 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (su gárzások,
zaj, rezgés) egészségkárosító hatásait;
 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények
életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő és élettelen
közötti kölcsönhatásokat;
 tudják értelmezni a környezet változásainak törvényszerűsé geit, és
ennek tudatában legyenek képesek megoldásokat keresni a környezeti
problémákra;
 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat csak
felelősséggel szabad felhasználni;
 ismereteik birtokában tetteik következményeit látó, távlatokban
gondolkodó állampolgárokká váljanak;
Színterek: fizika órák, szakköri órák, kísérleti órák, tanulmányi
versenyek.
Földrajz:
A tanulók:
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és
élettelen környezetükről;
 érzékeljék és értékeljék a környezetükben lezajló változásokat, mint
természeti és társadalmi fol yamatok hatásainak eredményeit;
 ismerjék meg a világ globális problémáit;
 ismerjék meg és őrizzék a természeti és az emberalkotta táj
szépségeit;
 ismerjék a vízgazdálkodás, vízvédelem , vízszennyezés problémáját,
és előzzék meg azokat;
 ismerjék meg a levegőszennyezés és éghajlat kapcsolatát;
 az erdőirtás, talajerózió, savas eső okozta károkat, megelőzésük
módját, lehetőségét;
 az ember által tönkretett tájak, bányavidék, ipari körzetek, őserdők
kiirtásának következményeit, és a rehabilitáció és megelőzés
módjait, lehetőségeit;
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Színterek: földrajz órák, környezetismereti órák, tanulmányi versenyek.
Biológia:
A tanulók:
 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési,
mérsékelési lehetőségeit;
 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet;
 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti -működési jellemzőit,
fedezzék fel azok között az ok -okozati összefüggéseket;
 ismerjék meg a környezet -egészségügyi problém ákat;
 sajátítsanak el testi és lelki egészséget megőrző technikákat;
 legyenek tisztában a vizek öntisztulásával, a szennyezés hatásával;
 erdők, füves területek pusztulásának okaival;
 ismerjék a természetvédelmi területek jelentőségét;
 alakuljon ki bennük ökológiai szemléletmód.
Színterek: környezetismereti órák, biológia órák, tanulmányi versenyek.
Kémia:
A




tanulók:
rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az
eredmények értékelésére;
 értsék meg a különböző technológiák hatását;
 ismerjék az anyagok tulajdonságait, illetve a környezet hatásainak
összefüggéseit;
 tudják használni a mindennapok során alkalmazott vegyi és
tisztítószereket (ismerjék hatásukat, tudják miből mennyit szabad
használni, mel yik milyen erős méreg, ismerjék a tárolás szabályait,
stb.);
 a mérgező anyagok körültekintő használata;
 mil yen hatással van az olajszennyezés a talajra, vízre, stb.
Színterek: környezetismereti órák, kémia órák, szakköri órák,
tanulmányi versenyek.
Életvitel és gyakorlati ismeretek:
Technika és háztartástan:
 környezetbarát technika, környezetalakításban való aktív részvétel;
 környezetbarát agrotechnika (biogazdálkodás);
 konyhai hulladékok és maradékok felhasználása szakszerű kezelése;
 háztartások környezetét szennyező hatások;
 hulladékkezelési eljárások (szelektív gyűjtés, komposztálás, stb.);
Színterek: tanórák, szakkörök, tanulmányi versenyek.
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Etika:
A tanulók:
 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy
élni, hogy a lehető legkevesebb károsodást okozzák;
 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni;
 tudják, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk;
 alakuljon ki személ yes elkötelezettség, tolerancia a környezeti
kérdésekkel kapcsolatban,
 alakuljon ki bennük felelősségérzet az egészséges környezetért;
Színterek: osztál yfőnöki órák, etika órák, esetmegbeszélő órák, szakköri
órák.
Rajz és vizuális kultúra:
A tanulók:
 ismerjék fel a természet, illetve a művészeti szépség rokonságát és
azonosságát;
 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának
lehetőségeit;
 ismerjék a természetes anyagok használatát;
 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelés
témaköröknek megfelelően;
 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti
formatervezésre;
 ismerjenek fel, ismerkedjenek meg hel yi népi építészeti emlékeket.
Színterek: rajz órák, szakköri órák, kiállítások, tanulmányi
kirándulások.
Ének-zene:
A tanulók:
 ismerjék fel a természeti, illetve művészeti szépség rokonságát és
azonosságát;
 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;
 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;
 vegyék észre a zene közösség erősítő, közösségteremtő szerepét;
 tudják, hogy az élő, illetve élettelen természet hangjai a zenében és a
hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek;
 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene
védekezni.
Színterek: énekórák, szereplések, bemutatók.
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A tantárgyak kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel:
Az osztál yközösségek létének keretét általában az osztál yfőnök teremti
meg. A különböző szintű személ yes kapcsolatok segítője, fejlesztője az
osztál yfőnök.
Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a
szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai
programkínálatok. A tanulók attitűdjeinek alakításán túl a szülők
hozzáállását is befolyásolja igényessége, értékrendje. A környezeti
nevelés szempontjából nem meghatározó az osztál yfőnök szaktárgyi
hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és
feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a
környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira
használni, alkalmazni tudja. A környezet megóvására, szépítésére,
otthonossá tételére igényes, gondos alakítására való nevelésen túl a
mindennapi problémák felismerésére, életmódminták elemzésére, a
megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes
tevékenységek során a közösségépítésre, a személ yes kapcsolatok
kialakítására, elmél yítésére.
Színterek: osztál yfőnöki órák, esetmegbeszélések, kirándulások.
Nem hagyományos tanórai keretek, tanórán kívüli programok
 SZÍNTEREI
 Takarítási akciók:
tavaszi, őszi nagytakarítás - udvar, park
(osztál yokban a padok rendbetétele)
 Ünnepek, jeles napok: "Föld Napja" - megemlékezés faliújságban
"Madarak, Fák Napja" - tavaszi kirándulás
osztál yonként
"Víz Világnapja" - részvétel más iskolák által
szervezett vetélkedőn
 Részvétel tanulmányi sétákon, terepgyakorlatokon
 Részvétel tanulmányi kirándulásokon
 Részvétel nyári táborozásokon
 Múzeum és állatkert (terrárium) látogatások az évenkénti tanulmányi
kirándulások alkalmával


Kézműves foglalkozások:
Főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek
hagyományaira.



Akciók:
 Madáretetők kihel yezése – gondozása
 Napközis és szakköri munkák kiállítása
 Részvétel vetélkedőkön, pál yázatokon
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Gyűjtési akciók: szárazelem, papír
Részvétel rajz pál yázatokon a ter mészetvédelemmel kapcsolatos
témákban.

MÓDSZEREK
Játékok:









Modellezés:





szituációs
memóriafejlesztő
kombinációs
érzékelést fejlesztő
ráhangolást segítő
kapcsolatteremtést segítő
drámapedagógia
projektoktatás
kiállítás,tárlat;múzeumpedagógia

hatásvizsgálatok
előrejelző
rendszermodellezés
elemzés

Projekt módszer:
 akcióprojektek (erdei iskola)
 analízis - akcióprojektek
Terepgyakorlati módszerek:
 célzott megfigyelések, mérések
 terepgyakorlatok
 térképkészítés
 egyszerű megfigyelések - elemzések
Aktív, kreatív munka:
 természetvédelmi és fenntartási munkák
 rekonstrukciós munkák
 madárvédelmi feladatok
 hulladékgyűjtés (papír, szárazelem)
 rend és tisztasági verseny
Közösségépítés:
 csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében
Művészi kifejezés:
 vizuális nevelés a környezeti nevelésben,
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irodalmi alkotások,
zeneművészet,
fotóművészet,
népművészet,
esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése,
tanulói önkifejezés a művészetek nyelvén.
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2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
2.13.1 A magatartás értékelésének elvei
MAGATARTÁS ÉRDEMJEGY
Példás (5)
Igen jó
nagyfokú

Jó (4)
Közepes

Változó (3)
Gyenge

Rossz (2)
Negatív vagy
romboló

Igen

Ellen nem
vét

Ingadozó

Szemben

3.

Magatartás
Aktivitás,
példamutatás
A közösségi célokkal
azonosulás érdekeinek
figyelembevételmunkában való
részvétel
A hatása a közösségre

Pozitív

Nem árt

Negatív

4.

Törődés társaival

5.

Házirend betartása

6.

Viselkedés, hangnem

Gondos,
segítőkész
Betartja, arra
ösztönöz
Kifogástalan

Befolyást
nem
gyakorol
Segítőkész

7.

Fegyelmezettség

Nagyfokú

1.
2.

Betartja
Kívánni
valót hagy
maga után
Megfelelő

Ingadozó

Közömbös,
gátló
Részben tartja Sokat vét
be
ellene
Udvariatlan, Durva,
nyegle
goromba
Gyenge

Elégtelen

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
A házirendet betartja,
A tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,
Kötelességtudó, feladatait teljesíti,
Önként vállal feladatokat és azokat 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,
Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.
Jó (4) az a tanuló, aki:
A házirendet betartja,
Tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,
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Feladatait a tőle várható módon teljesíti,
Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,
Az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz részt,
Nincs írásbeli intője, vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki:
Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,
A tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,
Feladatait nem minden esetben teljesíti,
Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva,
A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,
Igazolatlanul mulasztott,
Több szaktanári figyelmeztetője, osztályfőnöki intője van.
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, kirívóan viselkedik,
Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,
Több alkalommal indokolatlanul mulaszt,
Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
2.13.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei
SZORGALOM
1. Tanulmányi munkája
2. Munkavégzése

3. Általános tantárgyi
munkavégzés, önálló
munkavégzés
4. Többféle feladatot
vállal-e
5. Munkabeosztás:
önellenőrzés, önálló
munkavégzés

PÉLDÁS
(5)
Igényes
Kitartó,
pontos,
megbízható
Mindent
elvégez

JÓ
(4)
Figyelmes
Rendszeres

VÁLTOZÓ
(3)
Ingadozó
Rendszertelen

ROSSZ
(2)
Hanyag
Megbízhatatlan

Ösztönzésre
dolgozik

Önállótlan

Feladatait nem
végzi el

Igen

Keveset

Ritkán

Nem

Igen jó

Jó

Közepes

Gyenge vagy nincs
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6. Tanórán kívüli
információk
felhasználása

Igen sokszor,
rendszeresen

Előfordul

Ritkán

Egyáltalán nem

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi eredményt nyújt,
Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,
A tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi,
Munkavégzése pontos, megbízható,
A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt,
Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanórákra mindig elhozza.
Jó (4) az a tanuló, aki:
Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,
Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,
A tanórákon többnyire aktív,
Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon 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 tantárgyból is lerontja,
Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik.
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányai 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 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 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.
2.13.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
Jutalmazás
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Fegyelmezés
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
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1. Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés;
napközis nevelői figyelmeztetés;
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
osztályfőnöki megrovás;
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
igazgatói megrovás;
tantestületi figyelmeztetés;
tantestületi intés;
tantestületi megrovás.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás‖ büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
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2.14 A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos
egyéb intézkedések
I.

A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2018. szeptember 1.
napjától 2022. augusztus 31. napjáig – szól.

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.
2. A 2021-2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.
III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- az intézményi tanács;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója.
2. A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács diákönkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
az intézményi tanács véleményét.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
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IV. A pedagógiai program nyilvánossága
A pedagógiai program egy-egy példánya megtekinthető:







a Siófoki Tankerületben,
az iskola könyvtárában,
az iskola nevelői szobájában,
az iskola igazgatójánál,
igazgatóhelyettesénél,
az iskola honlapján.
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2.15 A Speciális tagozat helyi tanterve
1. Az alapfokú nevelés-oktatás első és második szakasza kerettantervi céljai, tartalma,
kötelező és közös követelményeinek összefüggései a nevelési tervvel.

Sajátos arculat
A tagozat sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével foglalkozik. A fogyatékosságból
eredően az értelmi fogyatékos tanulóknál jellegzetes különbségek alakulnak ki, amelyek
megmutatkoznak:






A sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók különbségét létrehozó okok
sokszínűségében
Abban, hogy az eltérés ugyan minden pszichikus funkciót (érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet, viselkedés,
magatartás, cselekvés stb.) érinthet, azonban ennek változatossága tanulónként és
funkcióként vizsgálva igen nagy.
A fejlődés ütemében és dinamikájában
A fejlesztés várható eredményében

Nem prognosztizálható biztonsággal, hogy az értelmi fogyatékos tanuló az ismeret
elsajátításban, a tanulásban milyen készség, képesség szintre juttatható el. A pedagógiai
program kiemelt célja, hogy a nevelést és oktatást meghatározó jellemzők miatt a tanuló
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően módosítsa az
ismertek tartalmát és mélységét, a tevékenységformákat, az alkalmazott módszereket, a tanítás
szervezeti kereteit (egyén, csoport, osztály). A pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló
jellegének kell érvényesülnie.
A tagozat tanulónépességét azok a tanulók alkotják, akik a Somogy Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján speciális fejlesztést igényelnek.
Sok tanulónk és családja pártfogói felügyelet alatt áll. Így az iskolába kerüléskor külön
gonddal kell kezelni, szoktatni, hogy az iskola normarendszerét elsajátítsák. Már az óvodából,
illetve a társintézményekből is érkeznek jelzések hozzánk a várhatóan bekerülő tanulókról,
akiknek gondozása, családi hátterük megismerése, tanszerellátottságuk megszervezése tanév
előkészítő feladatot jelent. A tanulók többsége nehéz szociális helyzetben van. Szüleik,
eltartóik vagy munkanélküliek, vagy alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Sokat kell
foglalkoznunk azon szülők nevelésével is, akik gyermekeiket elhanyagolják. Ehhez a legjobb
módot a rendszeres családlátogatások biztosítják, illetve a szoros együttműködés a
családsegítő szolgálat szakembereivel.
Tanulóink kapnak napközis ellátást, élve azzal a támogatással, amelyet ez a populáció
országos és helyi viszonylatban is élvez.
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Szinte valamennyi családot foglalkoztatja az, hogy mi lesz gyermekével, ha kikerül az
iskolából. A lehetséges perspektívákról a szülőket már az iskolába kerüléskor tájékoztatni
kell, mert tapasztalat, hogy úgy jobban elfogadják az iskolaváltoztatást, ha tudják, innen is
lehetőség van a továbbtanulásra.

Tanórai foglalkozások szervezése
A nevelhetőség érdekében a tanulásszervezés, a nevelési feltételek alakítása csak differenciált,
egyéniesítő formában lehetséges az iskolakezdés, alapozás éveiben. A figyelem felkeltésének,
a cselekedtetésnek, az ismeretek közvetítésének, megerősítésének differenciált formái a
tanórákon képesség szerinti kiscsoportok kialakításával, esetenként egyéni bánásmóddal
történik. A tanulócsoportok nevelését, oktatását alsó és felső tagozatos felmenő rendszerben
szervezzük.
A tantárgyi modulokat a következőképpen helyeztük el:
Rajz és kézművesség, tánc és dráma ének-zenéhez, hon- és népismeret a történelem és
társadalomismerethez, ismerkedés az informatikával és a matematikához kapcsolódik.

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció és rehabilitáció
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók részére kötelező egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások számát a 2011.évi
CXC. törvény 6. melléklete szabályozza. Célja a tanulók fogyatékosságából eredő hátrányok
csökkentése, a fogyatékos fiatalok szocializációjának elősegítése az eredményes társadalmi
integráció érdekében. A fejlesztési program a tanulók különleges gondozási igényére épül és
az egyéni tulajdonságok fokozatos kibontakozását szolgálja. A fejlesztés a tanítás-tanulás
folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, az
eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális
képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul és programokon, tréningeken
keresztül valósul meg, melyet egyéni fejlesztési tervek készítése követ. Ez szolgálja a
korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, megelőzheti a
másodlagos tünetek megjelenését. A habilitációs órák keretén belül indokolt a logopédus
szakember szakszerű közreműködése is. A tanulók mentális és szomatikus problémáit
enyhítheti az iskola-pszichológus,a gyógytestnevelő és a logopédus alkalmazása.

106

A tagozat tantárgyi és óraterve
Alsó Tagozat
TANTÁRGY
AK
magyar
idegen ny.
matemat.
informatika
körny.ism.
történelem
term. ism.
fizika,kémia
bio.,eg.tan
ének
rajz
földrajz
életvitel
testnev.

1.évf.
régi
7
4
1,5+0,
5
1
1+0,5
1+0,5
3

2013/
14
új
7+1
4+1
2

2.évf.

2
1
1
5

régi
7
4
1,5+0,
5
1
1+ 0,5
1+0,5
3

2014/
15
új
7+1
4+1
2

3.évf.

1
2
1
5

régi
7+0,5
4
0,5
2

of.
erkölcstan
szabadon
felhasználható

1,5

1
2

1,5

1
2

1
1
1
2,5+0,
5
1

kötelező
ó.szám
rehab.
a 2011. évi
CXC tör. 6.
melléklet

20

25

20

25

20

Felső Tagozat
TANTÁRGY
AK
magyar
idegen ny.
matemat.

2

5.évf
régi
5
4+0,5

3

2013/
14
új
4+1
4+1

2

6.évf.
régi
4
4

3

2014/
15
új
4+1
4+1

2

7.évf.
régi
4
1
4

2015/
16
új
6+1
3+1
1
2

4.évf.

2016/17

régi
7+0,5
4
1
2

új
7+1
4+1
1
2

2
2
1
5

2
2
1
5

1
2

1
1
2,5
2,5+0
,5
1,5

25

22,5

27

1
2

3

2

3

2015/
16
új
4
2
4+1

8.évf.

2016/17

régi
4
1
4

új
4
2
4+1
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informatika
körny.ism.
történelem
hon-és
népism.
term. ism.

1
1,5

1
2
1

1
1,5

1
2
-

1
2

1
2

1
2

1
2

2

2

2

2

-

4

-

4

fizika,kémia
bio.,eg.tan
ének
rajz
földrajz
életvitel

1
1
2,5+0,
5
2,5
1
1

2
2
1

1
1
1,5
2,5

2
2
1
1

1,5
1,5
1
1
1,5
3

1
1
1
2+1

1,5
1,5
1
1
1,5
3

1
1
2
1+ 1

5
1
1
2

2,5
1
0

5
1
1
2

2,5
1
0

5
1
1
2

2,5
1
0

5
1
1
2

22,5

28

22,5

28

25

31

25

31

testnev.
of.
erkölcstan
szabadon
felhasználható
kötelező
ó.szám
rehab.
a 2011. évi
CXC tör. 6.
melléklet

1,5

3

1,5

3

1
felz.1

4

1,5
felz.1

4

A kerettantervben meghatározottakon felüli, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát és a hozzárendelt óraszámokat az 2. számú melléklet
tartalmazza.

ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Hány órával lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1óra
1 óra
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4. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Életvitel
Matematika
Életvitel
Matematika

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást
foglaltuk össze:
ÉVFOLYAM
TANÉV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20132013 2007 2007 2007 2013 2007
2014
20142013 2013 2007 2007 2013 2013
2015
20152013 2013 2013 2007 2013 2013
2016
20162013 2013 2013 2013 2013 2013
2017

1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

a következő táblázatban

7.

8.

2007 2007
2007 2007
2013 2007
2013 2013

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi
változatokat jelentik:
 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm.
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is
használt – pedagógiai program és helyi tanterv.


2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve
a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől
érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

Nem kötelező tanórai foglalkozások
A foglalkozásokat a tanulók (szülők) igényére, a nevelési szükséglet kielégítésére az alábbi
területeken szerveződnek:
- Matematikai felzárkóztatás
-

Magyar nyelvi felzárkóztatás

-

Logopédia, kommunikáció
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- Tehetséggondozás, képességfejlesztés
Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli tevékenységben bőven kínálkozik lehetőség a kulturális, a szociális háttér
miatt hiányosságokat mutató tanulók felzárkóztatására. Az érintkezési formák, elvárások
bemutatásával, játékos gyakorlásával a test, a ruházat tisztántartásának elsajátításával, a
kulturált étkezési szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken
történő viselkedés szabályainak gyakorlásával igyekszünk elfogadásukat, befogadásukat
segíteni. Nagy hangsúlyt fektetünk népünk kultúrájának, hagyományainak ápolására,
megismertetésére az osztályközösségben, az iskolai rendezvényeken, kulturális
megmozdulásokon.
Napközis ellátásban részesül az iskola valamennyi tanulója. Az alapozás éveiben az intenzív
fejlesztés érdekében csak indokolt esetben tekintünk el a napközis foglalkoztatástól. A felsőbb
évfolyamokon a tanuló önállósága, egyéb elkötelezettségei, családi munkamegosztásban
történő részvétele és egészségi állapota szerint mérlegeljük a napköziből való távolmaradást.
Problémás esetekben az osztályfőnök és a gyermekjóléti szolgálat – a szülő bevonásával közösen dönt.

Tantárgyi tantervek
A kerettantervben meghatározott tantárgyak és tantervi modulok adott évfolyamra
megállapított tananyagát és követelményeit az ―Officina Bona tantervcsalád‖ - OM által
minősített gyógypedagógiai program alkalmazásával valósítjuk meg.

Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
Az oktató munka során olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv,munkafüzet) használunk a
tananyag feldolgozásához, amely szerepel a hivatalos tankönyv jegyzékben. A tankönyvek
kiválasztásának elvei:
 A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló.
 Tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében igazodjék a
fogyatékos tanuló szükségleteihez.
 Az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez munkafüzet is
tartozzék.
 Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsődlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez
illeszkedik és kézikönyveket is kínál.
Az évfolyamok könyveiből tartalék példányokat a könyvtárban őrzünk, amelyeket igény
szerint térítésmentesen biztosítunk tanulóink számára. A tankönyvválasztást a tagozat
nevelőtestülete tanévenként felülvizsgálja és a tankönyvrendelést megelőzően döntést hoz.
Erről a szülőket írásban tájékoztatja. A különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges
kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége határozza meg.
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A tanulók értékelése
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az értékelés szempontjainál arra kell különös tekintettel lennünk, hogy mit értékeljünk:
 A tanuló önmagához mért fejlődését az ismeretek elsajátítása, a képesség minőségi,
mennyiségi gyarapodása terén.
 A tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődését.
 A tanuló iskolán kívülről hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más területen
megmutatkozó képességeit.
Értékelés pedagógiai szakaszokhoz rendelten:
A bevezető szakaszban (1. - 2.évf.,) szöveges értékeléssel minősítünk félévkor és az év
végén az első évfolyamon. Osztályzattal történő értékelést a 2. évfolyam végén és a 3. 4.
évfolyam félévében és év végén alkalmazunk.
A szöveges értékelés alapelvei:
- magyar, matematika, környezetismeret: feleletválasztós formában kiemelve a
leglényegesebb területekről kialakított képet
- készségtárgyaknál a viszonyulást, a hozzáállást vesszük figyelembe
Tanév végén a tanuló bizonyítványába : kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően
teljesített, felzárkóztatásra szorul minősítő kategória kerül.
- kiválóan teljesített minősítést akkor kap a tanuló, ha a tantárgyak felénél eggyel több
tantárgyból kiválóan teljesített
- jól teljesített minősítést akkor kap a tanuló, ha a tantárgyak feléből legalább jól teljesített
- megfelelően teljesített minősítést akkor kap, ha a fő tantárgyakból nyújtott teljesítménye
többségében megfelelő
- felzárkóztatásra szorul minősítést akkor kap a tanuló, ha a fő tantárgyakból nem teljesítette
a tantárgyi követelményeket
A minősítés kategóriái a fő tantárgyak tekintetében:
A fent nevezett mérések követelményei 40 – 60 % - os arányban tartalmazzák a
továbbhaladás illetve a fejlesztési követelményeket.
A tanév folyamán elkészült írásbeli munkák szempontja formatív és szummatív értékelés
százalékai alapján.
- Kiválóan teljesített
(100-85 %)
- Jól teljesített
(84-65 %)
- Megfelelően teljesített (64-40 %)
- Felzárkóztatásra szorul (39-0 %)
A kezdő szakasz utolsó félévében, továbbá az alapozó és fejlesztő szakaszban az
érdemjegyekkel történő értékelést alkalmazzuk. A harmadik pedagógiai szakaszban az
értékelés érdemjegyekkel realizálódik. A pedagógus a tanulók teljesítményét év közben
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti.
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Az
egyes
tantárgyak
érdemjegyei
jó(4),közepes(3),elégséges( 2),elégtelen(1)
Teljesítmény
0- 33 %
34- 50 %
51- 75 %
76- 90 %
91- 100 %

és

osztályzatai

a

következők:jeles(5),

Érdemjegy
Elégtelen (1)
Elégséges (2)
Közepes (3)
Jó (4)
Jeles (5)

Az érdemjegyek javításának módjainál a tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt, a
tanulók gyakori egészségváltozása és pszichés problémái, valamint a szociolkulturális háttér
nehézségei miatt mindig meg kell adni annak lehetőségét, hogy teljesítményéről számot
adjon. Az érdemjegy, minősítés javítására vonatkozó lehetőségekről minden tanulót
tájékoztatni kell. Az eredményről a tanuló, a szülő írásos tájékoztatást kap. A javítás formáit,
idejét, módját tudatni szükséges. Egy-egy eredménytelen alkalom nem minősítheti hosszú
távon a tanulót. Az értékelés – a követelmények tükrében - az adott tanuló önmagához mért
fejlődéséhez ill. az osztály aktuális tudásszintjéhez igazodik.

Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
1. A témazárók időpontját a nevelők legalább 1 héttel előbb jelzik a tanulók számára
2. Egy tanítási napon egy, hetente 3 témazárónál több nem írható.
3. Ha a témazáró dolgozat megíratására nem került sor nagyobb időszaki szünet előtt,
akkor a szünet után legalább 1 óra ismétlés, gyakorlás után lehet megíratni.
4. A félévi, ill. év végi minősítés szempontjából a témazáró dolgozatok osztályzatai az
irányadók.
5. Az írásbeli felelet és a szóbeli feleletek egyenértékűek.

A tanulók magatartás-szorgalom értékelése
A magatartás értékelésének alapja a tanuló iskolai közösségekben nyújtott viselkedése. A
házirend szabályainak betartása, /mely tartalmazza:
1. elvárásainkat
2. a tanulók jogait
3. a tanulók kötelességeit
4. a tanulók tanórai magatartását
5. szüneti magatartás szabályait
6. tanórán kívüli foglalkozások rendjét./
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minden heti és havi értékelésben megjelenik. 1. évfolyamon, valamint a 2.évfolyam félévéig
szöveges értékelésben tudatjuk a szülőkkel gyermekük magatartását, szorgalmát, míg a
2.évfolyam második félévében, valamint az 5-8.évfolyamig érdemjegyekkel történő értékelést
alkalmazunk.

Magatartás:
Példás: Mindig udvarias a felnőttekkel szemben. Hangneme kifogástalan. A házirendet
mindig betartja. Törekszik közvetlen emberi kapcsolatok kiépítésére. Társaival jó kapcsolatra
törekszik.
Jó: Kapcsolat kiépítésére törekszik a szűkebb környezetével. Másikkal megértő.
Változó: Esetenként udvariatlan, figyelmeztetésre javít ezen. Konfliktushelyzetét külső
segítséggel oldja meg. Hangneme kifogásolható. A házirendet gyakran, kisebb súlyú
ügyekben sérti meg. Néha elutasító, személyisége kialakulatlan.
Rossz: A házirendet gyakran, súlyosan sérti. Hangneme nem megfelelő. Az általános emberi
normákat nem tartja be. Konfliktushelyzetben durván reagál. Problémahelyzet kialakítója.
Nem együttműködő.
Szorgalom:
Példás: Képességeinek megfelelően vállal munkát. Munkájára az igényesség, kitartás
jellemző. Megbízható önellenőrzésre képes. Feladatait pontosan teljesíti. Cselekedeteiért
felelős, védi az iskola és környezete, valamint saját tárgyait. Segíti társait, nevelőit.
Hiányzásainak száma kevés. Igazolatlan hiányzása nincs.
Jó: Munkáját motiváció hatására végzi el. Jellemzi az igényesség, megbízhatóság. Feladatait
irányítással teljesíti képességeihez mérten. Ügyel a saját és környezete tárgyaira. Segíti társait,
nevelőit. Nincs igazolatlan hiányzása.
Változó: Nem kitartó. Hiányos az önkontrollja. Munkája esetenként igénytelen. Kevés gondot
fordít feladataira, saját és környezete tárgyaira. Hiányzásai között van igazolatlan.
Hanyag: Munkája igénytelen. Hiányzik az önkontrollja. Munkavégzésben passzív, feladatait
nem teljesíti. Szándékosan kárt okoz. Nincs kötelességtudata. Hiányzásai gyakoriak, 10 óránál
több az igazolatlan hiányzása.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanuló 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyam ismétlésre, ha tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni,
vagy a szülő írásbeli kérelmet nyújt be az évfolyam megismétlésére. A 2. osztály végétől a
tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló a követelmények teljesítése
érdekében, felzárkóztatás céljából fejlesztő foglalkozáson vehet részt. A tanuló fejlődését
folyamatos pedagógiai diagnosztizálással szükséges nyomon követni.
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A értelmileg akadályozott tanulók értékelése szövegesen történik 1-3. évfolyamon. ( F/ I.
; F/ II. ; F/ III. csoport )
A szöveges értékelést a 3. melléklet tartalmazza.
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok

A nevelésoktatásfejlesztés
területei
Anyanyelv és
kommunikáció

Társadalmi
környezet

Életvitel és
gyakorlat
Természeti
környezet

Művészetek

Testi nevelés

Tantárgy

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

5.
évf.

6.
évf.

7.
évf.

8.
évf.

Beszédfejlesztésés
környezetismeret
Olvasás-írás
Számolás-mérés
Játékra nevelés
Társadalmi
ismeretek
Önkiszolgálás
Életvitel és
gyakorlat
Beszédfejlesztésés
környezetismeret
Környezet-és
egészségvédelem
Ének-zene
Ábrázolásalakítás
Mozgásnevelés
Testnevelés

4

4

4

4

4

4

5

5

2+2
2+1
2

2+2
2+1
2

3+1
2+1
2

3+1
2+2
2

4
3+1

4
3+1

2+2
3+1

2+2
3+1

1

1

2

2

2+2

2+2

3

3

1+1

1+1

2+1

2+1

2
2

2
2

5

5

Rehabilitáció
Szabadon tervezhető órakeret
Összesen

ÉVFOLYAM

2

2
2+1

2+1

2
3

2
3

2
2

2
2

2
2

2
2

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

4

4

3
25

3
25

3
25

4
26

4
28

4
28

4
31

4
31

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?

Hány órával lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
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F/I.
F/I.
F/II.
F/II.
F/III.
F/III.
F/III.
F/IV.
F/IV.
F/IV.
F/V.
F/V.
F/V.
F/VI.
F/VI.
F/VI.

Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei
Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei
Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei
Életvitel és gyak. ism.
Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei
Életvitel és gyak. ism.
Számolás-mérés elemei
Életvitel és gyak. ism.
Környezetismeret
Számolás-mérés elemei
Életvitel és gyak. ism.
Környezetismeret

2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1óra
2 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra

F/VII.
F/VII.

Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei

2 óra
1 óra

F/VII.

Környezetismeret

F/VIII.
F/VIII.
F/VIII.

Olvasás-írás elemei
Számolás-mérés elemei
Környezetismeret

1 óra
2 óra
1 óra
1 óra

2.16 Iskolapszichológia
Az iskolapszichológus a gyakorlatban a pedagógiai-, a nevelés-, és a
szociálpszichológia tudásanyagát alkalmazza. A viselkedés megismerésének és megértésének
érdekében az iskolák, óvodák igénylik és lehetővé is teszik, hogy a pszichológia
iskolapszichológusi szolgáltatás formájában is megjelenjen a hétköznapokban az adott
intézmény tevékenységi palettáján. Az iskolapszichológia és a neveléstudomány
érdeklődésének a középpontjában mindazon pszichikus funkciók, jelenségek tanulmányozása
áll, amelyek az egyén és környezete között létrejövő interakció soktényezős folyamatát
jellemzik. Alapját a pedagógia és a pszichológia tudományának elmélete, gyakorlata, illetve
az említett két tudományág közös felületei adják.
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Ellátottak köre
A szülő, pedagógus vagy saját kérésre kerül a gyermek iskolapszichológushoz. Minden
esetben szükséges írásos szülői engedély a gyermekkel való foglalkozáshoz. A szülő joga, és
lehetősége, hogy bármely – a gyermekét érintő – beavatkozás előtt tisztában legyen annak
okával, fontosságával, következményeivel. Ezen túl a szülő engedélye az együttműködés
alapja is. Ha folyamatosan tájékoztatjuk, együttműködését kérjük, akkor probléma esetén
várhatóan nagyobb bizalommal fogadja el a szakemberek segítségét.

Az iskolapszichológusi munka feladatai
Az iskolapszichológus rendszerszemléletben, a gyermek- szülő-pedagógus közös mezőben
tevékenykedik. Feladata elsősorban a primer prevenció területén van, munkájával közvetett és
közvetlen módon segíti a gyermekek személyiségfejlődését, kognitív és érzelmi fejlődésének
biztonságát a nevelés- lélektani és a szociálpszichológiai eszközrendszer kompetenciahatárain
belül.
A gyermekkel kapcsolatos felmerülő problémák hatékony megoldása a gyermek, a szülő, a
pedagógus és a pszichológus együttes munkájával. Az iskolapszichológusi munka célja az
együttes problémamegoldás úgy, hogy a tanárokat és a szülőket segíti a gyerekkel kapcsolatos
problémák megoldásában.
Elsődleges feladata a pedagógiai munka segítése. Indirekt célja, hogy a gyermekek és a
felnőttek minél jobban érezzék magukat az iskolában és az óvodában. Ez direkt módon a
szocializációs folyamathoz kapcsolódó pszichológiai tennivalókat jelenti, valamint a
személyiségzavarok, tanulási nehézségek, társas beilleszkedési problémák, deviáns jelenségek
megelőzését, korai jelzéseinek megismerését és megoldásukban történő közreműködést. Ezért
fontos a szervezet formális és informális csoportjainak megismerése. Ennek módszere a
hospitálás. Ezen kívül feladatai még a tanári konzultáció: a pedagógus és az
iskolapszichológus egyenrangú kapcsolatán alapuló problémamegoldó tevékenység.
Az iskolapszichológusnak – együttműködésben a nevelési intézmény vezetésével és más
dolgozóival – szakszerűen kell elősegítenie, hogy az intézmény hatékonyan működő emberi
közösség legyen, az elkerülhetetlenül fellépő konfliktusok körültekintő, differenciált,
konstruktív megoldására képes rendszerré váljék. Az iskolapszichológus nem terápiás
szakember, feladata az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós
módszerekkel.
Az iskolapszichológus szakmai feladatainak főbb területei
a./ A tanulókkal végzett tevékenységek
A tanulókkal végzett tevékenység megvalósulhat egyéni vagy csoportos formában.
Egyéni foglalkozás iránti igényt a szülő, a pedagógus, vagy a tanuló is jelezhet. A beszélgetés
során elsősorban tisztázni kell a megkeresés okát, azonosítani kell a pszichológiai problémát,
és az iskolapszichológussal kapcsolatos elvárást. A kezdeti tanulási, és/vagy beilleszkedési
nehézségek kezelésére – enyhébb esetben – az iskolában, óvodában is lehetőség van. Az
intézmény logopédusa, fejlesztőpedagógusa, és iskolapszichológusa együtt, vagy egymással
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munkamegosztásban fejleszthetik a gyermek különböző képességeit. Szükség esetén a
megfelelő szakellátást nyújtó intézmény felkeresésére kell javaslatot tenni.
Számos esetben viszont pl. életvezetési, mentálhigiénés, tanulási, vagy kortárs kapcsolati
problémákat jelezhetnek a pedagógusok. Ilyenkor a problémára fókuszálva, a találkozások
számát meghatározva célszerű a további egyéni foglalkozásokat lebonyolítani.
A tanórán és tanórán kívüli, valamint óvodai csoportban megfigyelést, hospitálást kérheti a
pedagógus, az általa fontosnak tartott probléma vizsgálatára, illetve arról az
iskolapszichológussal történő konzultációjára. Kérheti az iskolapszichológus is az osztállyal,
csoporttal történő ismerkedés, kapcsolat felvétel, a nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése és
a pedagógusok nevelési, tanítási módszereinek megismerése érdekében. A megfigyelésnél is
fontos a cél, és módszer előzetes megbeszélése, valamint a megfigyelés követő konzultáció a
tapasztaltak értékelésére.
b./ pedagógusokkal végzett tevékenységek
A pedagógusokkal a különböző egyéni, vagy csoportos konzultációkon, értekezleteken
dolgozhatunk együtt. A konzultáció, definíciója szerint, két egyenrangú szakember
együttműködése adott probléma közös megoldásán. A konzultációban az iskolapszichológus
nem veszi le a probléma terhét a pedagógusról, hanem együttes gondolkodás során segíti őt a
megoldás megtalálásában, illetve a problémás helyzet kezelésében. A különböző konzultációs
technikák alkalmazásával, a folyamat lépéseinek végigjárásával, együtt gondolkodnak a
pedagógus számára nehézséget jelentő esetek megoldásán. Nevelési problémákkal is
megkeresik az iskolapszichológust a pedagógusok. A magatartási, kortárs kapcsolattartási,
vagy beilleszkedési nehézségek, a közösség kialakításának és fenntartásának problémái
megannyi kérdést vetnek fel a mindennapi oktatás-nevelés során.
Folyamatos konzultációs kapcsolatot célszerű fenntartani az intézményben tevékenykedő más
– pl. logopédus, fejlesztőpedagógus, védőnő stb. – szakemberekkel is. Egymás
tevékenységének ismerete, az esetátadás, vagy közös esetkezelés, az együttműködés
felületeinek a folyamatos biztosítása záloga a jó szintű ellátásnak.
c./ szülőkkel végzett tevékenységek
A szülői értekezleten való részvétel kiváló alkalom egy-egy óvodai csoport, osztály szülőivel
való megismerkedésre.
A szülő egyéni tanácsadásért felkeresheti az iskolapszichológust, amikor egy adott probléma
kezelését szükséges közösen átgondolni, megbeszélni. Leggyakrabban a tanulási, nevelési
gondok miatt keresik fel a szülők a szakembereket, mely mögött a családban bekövetkező
akut traumatizáló esemény áll. Ezek között a legsúlyosabb a szülő halála, leggyakoribb a
válás, ritkább a szabadságvesztés, súlyos megbetegedés.
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Tárgyi feltételek
A szakmailag szükséges feltételek biztosítása a munka eredményességének egyik alapját
képezik. Az iskolapszichológusi szolgáltatást igénylő iskoláknak, óvodáknak biztosítaniuk
kell egy önálló, csendes, külön bejáratú helyiséget, ami nem lehet raktár, szertár, lerekesztett
folyosórész, használaton kívüli portásfülke, tornaöltöző stb. Az önálló helyiségnek meg kell
felelnie a munkavégzésre vonatkozó ÁNTSZ előírásoknak: szellőzést biztosító ablak,
megfelelő fűtés, meleg burkolatú aljzat, az előírásoknak megfelelő világítás, higiéniai
előírások. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy esetenként több szakember váltva
dolgozik ugyanabban a helyiségben.

Az önálló munkavégzésre alkalmas helyiség (minimálisan elvárható) berendezési tárgyai:
 1 stabil asztal (lehetőség szerint bővíthető forma)
 4 kényelmes, háttámlás szék
 1 zárható szekrény
 1 játék- és könyves polc
 1 fogas
Minimális szükséglet:
 A/4-es méretű fénymásoló papír
 írólap csomagok
 famentes rajzlapok
 rajzeszközök
 ceruzák
 festékek
 gyurma
 radír
 ollók
 ragasztók
 néhány egyszerű társasjáték
 kártyák
 memóriajáték
 mozaikjáték
 bábok
 papír zsebkendő a gyermekek számára
 az iskolapszichológus munkájához szükséges tesztek, kérdőívek, feladatok,
fénymásolásának biztosítása, amely az iskolában a helyi szokásoknak megfelelő
módon történhet.
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Személyi feltételek
A siófoki tankerület intézményeit jelenleg két iskolapszichológus látja el. Az ellátás az adott
intézményben történik, tehát utazó iskolapszichológiai szolgáltatás valósul meg.
A szakemberek kötelező heti óraszáma 21, amelynek keretében hetente, illetve kéthetente
egyszer jutnak el az iskolákba, óvodákba.
Az iskolapszichológus a szakmai feladatainak ellátása során autonóm szakemberként
dolgozik. Az intézmény valamennyi pszichológiai problémájának megoldásában felelőssége
van. Mivel általában több intézményt lát el, fokozott terhelésnek van kitéve, maga az
ellátandó létszám nagysága, valamint a problémák kezelése miatt. Ezért az iskolapszichológus
munkájának szakszerű végzéséhez szupervízió szükséges. A szupervíziót, szaktanácsadást
csak olyan posztgraduális felkészültségű szakpszichológus végezheti, aki nagy gyakorlattal
rendelkezik.
Adminisztráció:
Forgalmi napló: Az általunk használt forgalmi napló megegyezik a logopédiai forgalmi
naplóval, mely tartalmazza a gondozásba vett gyerekek adatait (név, születési hely és idő,
anyja és apja neve, lakcím), valamint a gyermekkel, szülővel és a pedagógussal történő
konzultációk dátumát.
Az iskolapszichológus Egyéni fejlesztési naplót nem vezet, mert nem végez terápiás
pszichológiai munkát. Indokolt esetben az iskolapszichológus javaslatot tesz a megfelelő
szakellátást nyújtó intézmény felkeresésére.
Az iskolapszichológiai tevékenység dokumentálásának módját, tartalmi kérdéseit jogszabály
nem határozza meg. Az iskolapszichológusnak indokolt a pszichológiai tanácsadással
kapcsolatba kerülő tanulókról dokumentációt vezetnie, amely a tanulóval kapcsolatos szakmai
információkat tartalmazza. A szülő, gondviselő, a gyermekével kapcsolatos információkba
betekinthet, azokról másolatot kérhet. A tanulókról készített dokumentációba a szülőn/
gondviselőn kívül más nem tekinthet be. Munkájával összefüggésben az iskolapszichológust
titoktartás kötelezi. A gyermekkel kapcsolatos információkat – szülői engedéllyel – a szakmai
etikai szempontok figyelembevételével, kizárólag saját felelősségére oszthatja meg mással.
Kapcsolattartás
Az iskolapszichológusi munkához tartozik a gyerekkel foglalkozó egyéb szakemberekkel
(logopédus, fejlesztő, ifjúságvédelmi felelős, családgondozó… stb.) és a társintézményekkel
(nevelési tanácsadó, pszichiátria, gyámhatóság, gyermek és ifjúságvédelmi szolgálat… stb.)
való kapcsolattartás.
A tevékenység sikerességéhez szükséges eszközök jegyzéke:
Általános eszközök az utazó pedagógiai munka végzéséhez:


a fejlesztőszobát és a fejlesztő eszközök egy részét a többségi intézmények biztosítják
( ld. területenkénti bontásban )
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a Pedagógiai Szakszolgálat eszköztárából összeállított „utazó csomagok‖
( ld. táblázat )
személyautó a feladat ellátási helyek eléréséhez

Iskolapszichológia






1 stabil asztal (lehetőség szerint bővíthető forma)
4 kényelmes, háttámlás szék
1 zárható szekrény
1 játék- és könyvespolc
1 fogas

Minimális szükséglet:


az iskolapszichológus
fénymásolásának

munkájához

szükséges

tesztek,

kérdőívek,

feladatok,
biztosí
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1.sz. melléklet
Az első évfolyam első és a második félévi szöveges értékelése:
Magatartása:
 Társas kapcsolatban segítőkész---együttműködő---türelmes---közömbös--türelmetlen---durva
 Felnőttekkel való viszonyában
együttműködő---udvarias---segítőkész--viselkedése gyakran kifogásolható
 Tanórán aktív---fegyelmezett--- együttműködő---passzív---fegyelmezetlen--rendbontó
 Tanórán kívül együttműködő--- fegyelmezett---fegyelmezetlen---rendbontó
Szorgalma:
 Tanuláshoz való viszonya aktív---érdeklődő---kötelességtudó---felületes--érdektelen---hanyag
 A tanulásban önálló---kitartó---néha segítségre szorul---önállótlan
 Házi feladatait elkészíti---alkalmanként elfelejti---gyakran nem készíti el
 Felszerelése hiánytalan---néha hiányos---gyakran hiányos
Magyar nyelv:
Írás:
 Betűi és betűkapcsolásai szabályosak -- kevésbé szabályosak – hibásak
 Irásképe igényes -- kevésbé igényes -- igénytelen
 Írástempója lendületes -- megfelelő -- lassú
 Írottról írottra döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával másol
 Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával másol
 Tollbamondás után döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával ír
 Emlékezetből döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával ír
Irodalom:
 Hangképzése pontos---javítást igénylő---logopédiai fejlesztésre javasolt
 Beszéde—érthető---nehezen érthető
 Beszédtempója megfelelő---lassú---hadaró---akadozó
 Hangereje megfelelő---halk---harsány
 A hallott szöveget önállóan megérti---segítséggel érti meg---nem érti meg
 Szóbeli kifejezőkészsége választékos---jó---nehézkes
 Szókincse gazdag---korosztályának megfelelő---hiányos
Olvasás:
 Betűismerete biztos---kevésbé biztos---bizonytalan. Téveszti a …betűket.
 Hangos olvasása folyamatos---szavanként olvasó---szótagoló---szavakat betűző
 A szó-és mondathatárokat tartja---nem tartja
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Gyakori hibái:______________________________________________________________
 Szövegértése pontos---megfelelő---bizonytalan---hibás
 Memoritert kifejezően---pontosan---kevés hibával---pontatlanul ad elő

Matematika:
 Számfogalma kialakult---kevésbé kialakult---kialakulatlan
 A relációkat felismeri---általában felismeri---segítséggel ismeri fel---nem ismeri fel
 Összeadásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Kivonásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja---nem ismeri fel
 Adott szabályú sorozatot önállóan---segítséggel---nem folytat
 Geometriai ismeretekben kiemelkedő---jártas---bizonytalan---gyenge
 Szöveges feladatokat önállóan---megfelelően---bizonytalanul---sok hibával old meg
 Logikai gondolkodása kiváló---jó---megfelelő---gyenge
Környezetismeret:
 A természet jelenségei iránt érdeklődő---érdeklődése felkelthető---nem mutat
érdeklődést
 Tájékozottsága átlagon felüli---korának megfelelő---hiányos
 Megfigyelései pontosak---felületesek---pontatlanok
 Tapasztalatait önállóan---segítséggel fogalmazza meg
 A tanultakról kiemelkedő a tudása---biztos a tudása---hiányosak az ismeretei
 Szokásrendje környezetével szemben igényes---kevésbé igényes---igénytelen
Ének-zene
 A dalokat önállóan---szívesen---segítséggel---csak csoportban énekli
 A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza—pontatlanul alkalmazza---nem ismeri
 A tanult dalok dallamát, szövegét jól---pontatlanul---nem ismeri
 Zenehallgatás során csendben figyel a zenére---megfogalmazza az észrevételeit---az
ismert hangszereket megnevezi
Vizuális kultúra:
 A festés, rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő---megfelelő---mérsékelt
 Munkáin változatosan---sajátosan---visszafogottan használja a színeket
 Eszközhasználata kiemelkedő---jó---megfelelő---bátortalan
 A rajzfelületet megfelelően---bátortalanul---aránytalanul használja
 Kreativitása tele van ötlettel---inkább az utasításokat követi
Életvitel és gyakorlat:
 Órai tevékenysége érdeklődő---biztatásra aktív---változó---passzív---rendbontó
 A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat jól---megfelelően---felszínesen ismeri
 Kézügyessége kiemelkedő---jó---megfelelő--- fejlesztésre szorul
 Munkadarabjai igényesek---megfelelőek---gyakran pontatlanok
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Az eszközöket jól---biztonságosan---megfelelően---bátortalanul használja

Testnevelés és sport:
 Órai tevékenysége aktív---biztatásra aktív---változó---passzív---rendbontó
 Mozgása harmónikus---megfelelő---fejlesztésre szorul
 Csapatjátékokban együttműködően---közömbösen---nem szívesen vesz részt
 A gyakorlatokat könnyen---kevés segítséggel---sok segítséggel sajátítja el
 Labdakezelése kiemelkedő---biztos---megfelelő---bizonytalan
Idegen nyelv:
 Beszédkészség, kiejtés helyesen--- kevés hibával---több hibával
képzi a
magyartól eltérő hangkapcsolatokat
 Beszédértés felismeri és megérti az eddig tanult szavakat----részben érti az eddig
tanult szavakat---nem ismeri az eddig tanult szavakat
 Órai teljesítménye kiemelkedően aktív---aktív---motiválható---nehezen motiválható
 Figyelme tartós---aktivizálható---kalandozó---szétszórt---felületes---figyelmetlen
Hit-és erkölcstan/erkölcstan:
 Társas viszonyainak szerkezetét átlátja---nem látja át
 Kommunikációja pontos---kifejező---pontatlan---sértő
 Felelősségvállalása életkorához képest fejlett---megfelelő---nem megfelelő
 Érzelemvilága gazdag---átlagos---még megfelelő---szegényes
 Együttműködő készsége együttműködő---közömbös
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2.sz. melléklet
A második évfolyam első félévének szöveges értékelése:
Magatartása:
 Társas kapcsolatban segítőkész---együttműködő---türelmes---közömbös--türelmetlen---durva
 Felnőttekkel való viszonyában
együttműködő---udvarias---segítőkész--viselkedése gyakran kifogásolható
 Tanórán aktív---fegyelmezett--- együttműködő---passzív---fegyelmezetlen--rendbontó
 Tanórán kívül együttműködő--- fegyelmezett---fegyelmezetlen---rendbontó
Szorgalma:
 Tanuláshoz való viszonya aktív---érdeklődő---kötelességtudó---felületes--érdektelen---hanyag
 A tanulásban önálló---kitartó---néha segítségre szorul---önállótlan
 Munkája csoportban aktív---kezdeményező---irányító---kreatív---együttműködő--segítőkész---passzív---hárító---hátráltató
 Házi feladatait elkészíti---alkalmanként elfelejti---gyakran nem készíti el
 Felszerelése hiánytalan---néha hiányos---gyakran hiányos
Magyar nyelv:
Írás:
 Irásképe igényes -- kevésbé igényes -- igénytelen
 Írástempója lendületes -- megfelelő – lassú
 Füzetvezetése rendezett---kevésbé rendezett---rendezetlen
Nyelvtani, helyesírási ismeretek
 Betűrendbe sorolni önállóan---segítséggel---segítséggel sem tud
 Szavakról tanult ismeretei biztosak---kevésbé biztosak---pontatlanok
 A mondatokról tanult ismeretei biztosak---kevésbé biztosak---pontatlanok
 Az elválasztás szabályait biztosan---kevés hibával---sok hibával alkalmazza
 Másolás után döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával ír
 Tollbamondás után döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával ír
 Emlékezetből döntően hibátlanul -- kevés hibával -- sok hibával ír
 Gyakori
hibái:______________________________________________________________
Irodalom:
 Hangképzése pontos---javítást
igénylő:______________________________________
 Beszéde tiszta érthető---nehezen érthető
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Beszédtempója folyamatos---megfelelő---lassú---hadaró---akadozó
Hangereje megfelelő---halk---harsány
A hallott szöveget önállóan megérti---segítséggel érti meg---nem érti meg
Szóbeli kifejezőkészsége választékos---jó---nehézkes
Szókincse gazdag---korosztályának megfelelő---hiányos
Kérdések, utasítások megértése pontos---megfelelő---pontatlan
Válaszadása pontos---nehézkes---pontatlan




Szövegértése pontos---megfelelő---bizonytalan---hibás
Memoritert kifejezően---pontosan---kevés hibával---pontatlanul ad elő

Olvasás:
 Hangos olvasása folyamatos---szótagoló---betűző
 Tipikus
hibái:______________________________________________________________
 Szövegértése pontos---megfelelő---bizonytalan---hibás

Matematika:
 Számfogalma kialakult---kevésbé kialakult---kialakulatlan
 A relációkat felismeri---segítséggel ismeri fel---nem ismeri fel
 Összeadásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Kivonásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Szorzásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Osztásokat hibátlanul---kevés hibával---sok hibával old meg
 Becslése biztos---kevésbé biztos---bizonytalan
 Sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja---nem ismeri fel
 Adott szabályú sorozatot önállóan---segítséggel---nem folytat
 Mérésekben biztos---kevésbé biztos---bizonytalan
 Mértékegységek átváltásában biztos---megfelelő---bizonytalan---gyenge
 Geometriai ismeretekben kiemelkedő---megfelelő---bizonytalan---gyenge
 Szöveges feladatokat önállóan---megfelelően---bizonytalanul---sok hibával old meg
 Logikai gondolkodása kiváló---jó---megfelelő---gyenge
 Önellenőrzése kifogástalan---jó---elfogadható---pontatlan---kialakulatlan
Környezetismeret:
 A természet jelenségei iránt érdeklődő---érdeklődése felkelthető---nem mutat
érdeklődést
 Tájékozottsága átlagon felüli---korának megfelelő---hiányos
 Megfigyelései pontosak---felületesek---pontatlanok
 Tapasztalatairól önállóan--- kérdések segítségével számol be
 Az összefüggéseket felismeri---segítséggel ismeri fel---nehezen ismeri fel
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Szokásrendje kialakult---kialakulatlan

Ének-zene
 A dalokat önállóan---szívesen---segítséggel---csak csoportban énekli
 A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza—pontatlanul alkalmazza---nem ismeri
 A tanult dalok dallamát, szövegét jól---pontatlanul---nem ismeri
 Zenehallgatás során csendben figyel a zenére---megfogalmazza az észrevételeit---az
ismert hangszereket megnevezi
Vizuális kultúra:
 A festés, rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő---megfelelő---mérsékelt
 Munkáin változatosan---sajátosan---visszafogottan használja a színeket
 Eszközhasználata kiemelkedő---jó---megfelelő---bátortalan
 A rajzfelületet megfelelően---bátortalanul---aránytalanul használja
 Kreativitása tele van ötlettel---inkább az utasításokat követi
Életvitel és gyakorlat:
 Órai tevékenysége érdeklődő---biztatásra aktív---változó---passzív---rendbontó
 A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat jól---megfelelően---felszínesen ismeri
 Kézügyessége kiemelkedő---jó---megfelelő--- fejlesztésre szorul
 Munkadarabjai igényesek---megfelelőek---gyakran pontatlanok
 Az eszközöket jól---biztonságosan---megfelelően---bátortalanul használja
Testnevelés és sport:
 Órai tevékenysége aktív---biztatásra aktív---változó---passzív---rendbontó
 Mozgása harmónikus---megfelelő---fejlesztésre szorul
 Csapatjátékokban együttműködően---közömbösen---nem szívesen vesz részt
 A gyakorlatokat könnyen---kevés segítséggel---sok segítséggel sajátítja el
 Labdakezelése biztos---megfelelő---bizonytalan
 Úszás technikája ügyes---átlagos---fejlesztésre szorul
 Úszásnemek ismerete biztonságosan elsajátította---elsajátította---ismerete van róla
 Akaraterő kiemelkedő---jó---megfelelő---bátoratást igényel
 Úszás oktatás alól felmentve
Idegen nyelv:
 Beszédkészség, kiejtés helyesen--- kevés hibával---több hibával
képzi a
magyartól eltérő hangkapcsolatokat
 Beszédértés felismeri és megérti az eddig tanult szavakat----részben érti az eddig
tanult szavakat---nem ismeri az eddig tanult szavakat
 Órai teljesítménye kiemelkedően aktív---aktív---motiválható---nehezen motiválható
 Figyelme tartós---aktivizálható---kalandozó---szétszórt---felületes---figyelmetlen
Hit-és erkölcstan/erkölcstan:
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Társas viszonyainak szerkezetét átlátja---nem látja át
Kommunikációja pontos---kifejező---pontatlan---sértő
Felelősségvállalása életkorához képest fejlett---megfelelő---nem megfelelő
Érzelemvilága gazdag---átlagos---még megfelelő---szegényes
Együttműködő készsége együttműködő---közömbös
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3.sz. melléklet
Az értelmileg akadályozott tanulók értékelésének módja (javasolt, nem kötelező forma)
Az 1–3. évfolyamokon javasolt értékelés
Magatartás
Társas kapcsolata
– Kezdeményező
– Barátkozó
– Alkalmazkodó
– Udvarias
– Segítőkész
– Képes önálló feladat elvégzésére
– Önértékelése reális
– Elfogadó
– Visszahúzódó
– Nehezen alkalmazkodó
– Csoportban képes dolgozni
– Önfegyelme változó
– Visszahúzódó
– Türelmetlen
– Nehezen alkalmazkodó
– Biztatást igényel
– Nehezen viseli a kudarcot
– Önértékelése nem megfelelő
– Visszautasító
– Durva
– Zárkózott
– Erőszakos
– Ellenséges
– Fegyelmezetlen
– Önállótlan
– Sok irányítással dolgozik
Viselkedési, tanulási szokásai, normák
– Példamutató
– Megfelelő
– Önfegyelme változó
– Rendbontó
Iskolai munkája:
– fontos
– közömbös
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– nem fontos számára
Felszerelését:
– rendben tartja
– nem tartja rendben
– Csendben, fegyelmezetten dolgozik
– Zavarja társait
Figyelme – Kitartó
– Képes hosszabb koncentrálásra
– Megfelelő – Rövid ideig tartó
– Szétszórt
– Kalandozó
Munkatempója, munkavégzése
– Gyors
– Pontos
– Kevés hibát vét
– Felületes
– Megfelelő
– Pontos
– Sok hibát vét
– Kicsit lassú
– Hibátlan
– Kevés hibát vét
– Sok hibát vét
– Nagyon lassú
– Hibátlan
– Kevés hibát vét
– Sok hibát vét
Önálló munkavégzése
– Csoportban jól dolgozik
– Önálló
– Megfelelő – Kicsit önállótlan
– Segítségre szorul
– Csak közvetlen irányítással tud dolgozni
Térirány felismerése
– Biztos – Kicsit bizonytalan
– Nagyon bizonytalan
– Nem ismeri fel
Kommunikáció
Beszédkészsége – Jó – Megfelelő – Hiányos – Nem beszél
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Beszédtempó – Gyors – Megfelelő – Kicsit lassú – Nagyon lassú
Szóbeli kifejezőképesség
– Mondatokban beszél
– Tőmondatokban beszél
– Szavakban beszél
– Kérdések segítségével tudja kifejezni magát
– Csak gesztusok segítségével tudja kifejezni magát
Hangok ejtése – Teljesen szabályos
– A . . . . . . . .hang hibás
– Sok hang képzése hibás
Hangfelismerés – Biztos – Keveset téveszt– Sokat téveszt. – Nem ismeri fel a hangokat
Betűismeret – Hibátlan – Téveszt – Kihagyás – Betűcsere
– Nem ismeri fel a betűket
Betű-összeolvasás
– Hibátlan
– Gyors
– Megfelelő
– Kevés hibával
– Szótagolva
– Sok hibával
– Lassú ütemű
– Nem tud összeolvasni
Olvasása – Szóképekben jól olvas.
– Szótagolva jól olvas.
– Szótagolva olvas
– Lassan olvas
– Szótagolva olvas
– Nagyon lassan olvas
– Betűzgetve olvas
– Nem tud olvasni
Kérdések, válaszok
megfogalmazása
– Egyszerűbb esetekben hibátlan
– Rövid mondatok
– Kevés hibával
– Csak kérdésekre válaszol
– Nem érti meg a kérdést
Memóriája – Jó – Megfelelő – Csak rövid távú
– Fejlesztésre szorul
Finommotorika – írás
Munkájának
külleme
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– Szabályos, szép
– Olvasható
– Rendezett
Megfelelő – Kicsit maszatos
– Rendezetlen
– Rendetlen
– Nem esztétikus
Kézügyessége – Jó – Megfelelő – Gyenge – Intenzív fejlesztést igényel
Vonalvezetése – Lendületes – Megfelelő – Lassú – Görcsös
Betűalakítása – Szabályos
– Lendületes
– Gyors
– Megfelelő ütemű
– Kevés hibával ír
– Szabálytalan
– Sok hibát vét
– Görcsös
– Laza
– Rendezetlen
– Lassú ütemű
Írástempó – Jó – Kicsit lassú – Nagyon lassú
Ceruzafogás – Laza
– Görcsös

Számolás-mérés
Számfogalma
0–5-ig
– Kialakult
– Biztos
– Megfelelő – Nem alakult ki – Fejlesztésre szorul
Térirány felismerése
– Biztos – Kicsit bizonytalan
– Nagyon bizonytalan
– Nem ismeri fel
Számok írása
másolással
– Jó – Megfelelő – Szabálytalan – Nem tudja írni
Viszonyítás – Biztos – Bizonytalan
Számsorrend alkotása
– Biztos – Bizonytalan – Nem tudja
Számok írása
diktálás után
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– Hibátlan – Téveszt – Nem tudja írni
Összeadás, kivonás
végzése
– Jó – Megfelelő – Csak segítséggel
– Nem képes elvégezni

Nagymozgás – mozgásnevelés
Iram-, irányváltoztatás
– Biztos – Kicsit bizonytalan
– Nagyon bizonytalan
– Összerendezetlen
Labdakezelés – Biztos
– Ügyes
– Megfelelő
– Fejlesztésre szorul
– Kicsit bizonytalan
– Ügyetlen
– Nem tudja kezelni
Óra alatti fegyelme
– Fegyelmezett – Néha rendbontó
– Gyakran rendbontó
– Soha nem tartja be
Térbeli tájékozódása, mozgása
– Jó – Megfelelő – Nem megfelelő
Az egyensúlyfeladatokat
– Könnyedén oldja meg
– Félénken oldja meg
– Nem oldja meg
Ritmusérzéke – Jó – Megfelelő – Kicsit bizonytalan
– Nem képes ritmusgyakorlatok végzésére
Mozgása – Rendezett
– Szívesen mozog
– Nevelői felszólításra vonható be
– Nem szívesen mozog felszólításra sem
A feladatokat, szabályokat…
– Pontosan elvégzi
– Mindig betartja
– Néha még nem tartja be
– Nem tartja be
A járás-, futásgyakorlatokat
– Pontosan végzi – Kis hibával végzi
– Gyakran hibásan végzi
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– Kibújik a feladatvégzés alól
Tenni akarás a közösségért
– Kimagasló – Megfelelő – Közömbös – Elutasító
A közös játékban
– Példamutató. – Néha megfeledkezik a szabályokról
– Sokszor megfeledkezik a szabályokról
– Nem tartja be a szabályokat
A baleset-megelőzési szabályokat
– Ismeri
– Betartja
– Ismeri, de nem mindig tartja be
– Nem ismeri

Ének – drámajáték
Ritmus és dalfelismerés
– Jó – Megfelelő – Kicsit bizonytalan
– Nem képes ritmusgyakorlatra
Daléneklés – Jó – Megfelelő – Gyenge
Népi és gyermekjátékok
– Ismeri, eljátssza – Nem ismeri
A drámajátékban…
– Részt vesz – Nem vesz részt
Rögtönzésre… – Képes – Nem képes
Közös játékban…
– Részt vesz – Nem vesz részt

Kreativitás – vizuális kifejezés
Kézügyessége – Jó – Megfelelő – Gyenge – Fejlesztendő
Vonalvezetése – Lendületes – Megfelelő – Lassú – Görcsös
Kreativitása – Gazdag – Szegényes –
Vizuális memória
– Jó – Megfelelő – Gyenge
Rajzolás-festés – Jó – Megfelelő – Gyenge
Mintázás – Jó – Megfelelő – Gyenge
Olló-, ecsetkezelés
– Jó – Nehézkes – Fejlesztendő
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A 4–8. évfolyamokon javasolt értékelés
Magatartás – viselkedés
Társas kapcsolata
– Kezdeményező
– Segítőkész
– Visszahúzódó – Passzív – Gyakran elutasító
Csoportban – Vezető szerepet tölt be
– Képes irányítani
– Tud önállóan dolgozni
– Irányított szerepet tölt be
– Tud alkalmazkodni
– Képtelen alkalmazkodni
– Még nem tud csoportban dolgozni
– Gyakran konfliktusba keveredik
Felnőttekhez való viszony
– Példás
– Kifogástalan
– Jó
– Néha kifogásolható
– Változó
– Gyakran kifogásolható
– Ellenséges
– Elutasító
Tanuláshoz, iskolai munkájához való viszony
– Példamutató
– Pontos
– Mindig elvégzi feladatát
– Szorgalmas
– Jó
– Csak a kötelező feladatot végzi el
– Változó
– Felületes
– Hanyag
– Sokszor megfeledkezik feladatáról
– Önálló ismeretszerzésre…
– Képes
– Irányító – irányított a csoportmunkában
– Kevés segítséggel képes
– Képes – nem képes csoportban dolgozni
– Csoportban tud alkalmazkodni
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– Gyakran konfliktusba keveredik
– Csoportban nem tud alkalmazkodni
Figyelme – Osztott, hosszú ideig tartó
– Megfelelő – Rövid ideig tartó
– Szétszórt
Tanórai fegyelme
– Példás – Jó – Változó – Rendbontó
Tanórán kívüli fegyelme
– Példamutató – Jó – Változó – Rendetlen
– Felháborodást vált ki
Kudarctűrőképessége
– Jó – Változó – Nehezen viseli a kudarcot
A kritikát… – Jól viseli
– Jobb teljesítményre ösztönzi
– Letöri
– Feladja
– Elviseli, zárkózott lesz
– Nem viseli el
– Agresszivitást vált ki belőle
Az utasításokat, közléseket…
– Megérti – Magyarázatot igényel
– Nem érti meg
Alapvető együttélési, együttműködési szabályok
– Ismeri
– Betartja
– Ismeri, néha figyelmeztetni kell
– Nem alakult ki, sok a hiányosság
– Udvariatlan
– Durva

Kommunikáció
Beszéde – Érthető
– Rövid mondatokat használ
– Nehezen érthető
– Rövid mondatokat használ
– Nehezen érthető
– Szavakat mond
– Nem beszél
– Más módon érteti meg magát
Alapvető udvariassági kommunikáció
– Példamutató
– Udvarias
– Elfogadható
136

– Kis javításra szorul
– Nem alakult ki, sok a hiányosság
Utasítások, közlések – Megérti – Magyarázatot igényel
– Nem érti meg
Beszédtempója – Megfelelő – Kicsit gyors
– Kicsit lassú
– Nagyon gyors
– Nagyon lassú
Szókincse – Relatív gazdag
– Megfelelő – Egyszerű
– Hiányos
Beszédmegértése – Megfelelő – Segítséget igényel
– Sok segítséget igényel
– Csak szűk körben érti meg
Lényegkiemelése – Önállóan képes
– Kis segítséggel képes
– Még nem képes
Memóriája – Jó
– Gyorsan megjegyzi
– Megfelelő – Csak rövid távú
– Csak segítséggel
– Fejlesztésre szorul
– Nehezen jegyez meg szöveget
Betűismeret – Hibátlan – Téveszt – Bizonytalan – Nem ismeri
Összeolvasás – Gyors
– Hibátlan
– Megfelelő
– Kevés hibával
– Kicsit lassú
– Sok hibával
– Fejlesztésre szorul
– Nem tud
Betűalakítása – Szabályos
– Lendületes
– Megfelelő ütemű
– Kevés hibával ír
– Sok hibát vét
– Görcsös
– Laza
– Rendezetlen
– Lassú ütemű
Nyomtatott szöveg
másolása
– Hibátlan – Kevés hibával – Sok hibával – Fejlesztendő
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Írott szöveg másolása
– Hibátlan – Kevés hibával – Sok hibával – Fejlesztendő
Emlékezetből írás – Hibátlan – Kevés hibával – Sok hibával – Fejlesztendő
Írásbeli munkája – Szép – Elfogadható – Rendetlen
Önellenőrzés – Kifogástalan – Jó – Elfogadható – Nem tud önállóan javítani,értékelni

Matematika
A térirány felismerése
– Biztos – Kicsit bizonytalan
– Nagyon bizonytalan
– Nem ismeri fel
Számok írása – Hibátlan – Téveszt – Nem tudja írni
Számok sorba rendezése
– Biztos – Bizonytalan – Nem tudja
Számfogalma
0–10-ig
– Kialakult – Bizonytalan
Számfogalma
0–20-ig
– Kialakult – Bizonytalan
Viszonyítás – Biztos – Bizonytalan
Számok bontása – Hibátlan, gyors
– Hibás, lassú – Csak eszköz segítségével
Összeadás – Gyors, hibátlan
– Eszköz segítségével, kevés hibával
– Sok hibával
Kivonás – Gyors, hibátlan
– Eszköz segítségével, kevés hibával
– Sok hibával
Egyszerű mérés,
mértékegységek
– Ismeri, tudja alkalmazni
– Segítséggel tudja alkalmazni
– Nem ismeri
– Nem tudja alkalmazni
Az órát… – Ismeri – Segítséggel ismeri
– Nem ismeri
A pénzt… – Ismeri
– Tájékozott a kisebb címletek váltásában
– Ismeri
– Segítséggel vált kisebb címletekben
– Ismeri
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– Nem vált
– Nem ismeri
A római számokat…
– Ismeri – Némelyiket ismeri
– Nem tudja
Környezetismeret
Megfigyeléseket… – Rendszeresen végez
– Rendszertelenül végez
– Nem végez megfigyeléseket
Tanult jelenségek – Felismeri
– Csoportosítani tud megadott szempontok szerint
– Nem ismeri fel
– Segítséggel tud csoportosítani
– Még képtelen csoportosítani
Az évszakok, jellemzőik – Ismeri
– El tudja mondani
– Ismeretei hiányosak
– Segítséggel mondja el
– Nem ismeri
A napirend, napszakok – Ismeri
– El tudja mondani
– Segítséggel nevezi meg
– Nem ismeri
– Nem tudja megfogalmazni
Az emberi test ápolása,
az egészséges életmód
– Ismeri
– Felsorolja
– Ismeretei hiányosak
– Nem tudja megfogalmazni
A környezetvédelem szabályait
– Ismeri
– Betartja
– Ismeretei hiányosak
– Nem ismeri
Gyalogosközlekedés – Fontosabb szabályait ismeri
– Alkalmazza
– Ismeri
– Nem alkalmazza
– Nem ismeri
Ismeretei lakóhelyéről – Alaposak – Kicsit hiányosak – Nagyon hiányosak
A tanult állatok – Kicsinyeit;
– táplálékát;
– élőhelyét el tudja mondani
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– Hiányosan tudja – Még nem tudja
A tanult növények – Fontos jellemzőit ismeri, el tudja mondani
– Hiányosan tudja – Még nem tudja
Ének-zene
Éneklés – Szívesen énekel egyedül is
– Csak társaival énekel
– Nem szívesen énekel
– Csak figyelmeztetésre énekel közösségben
Zenei hallás – Jó – Megfelelő – Gyenge
Ritmusérzéke – Jó – Megfelelő – Kicsit bizonytalan
– Nem képes ritmusgyakorlatra
Népi játékok – Jól ismeri – Keveset ismer – Nem ismeri
Mozgással kísért
dalok előadása
– Szívesen vesz részt
– Felszólításra vesz részt
– Nem vesz részt
Zenehallgatás – Szívesen hallgat ismeretlen zenét is
– Szívesen hallgat ismert zenét
– Nem szívesen hallgat zenét
– Tiltakozik a zene ellen (befogja a fülét)
Mozgásnevelés – testnevelés
Mozgása – Gyors, rendezett
– Szívesen mozog
– Megfelelő
– Nevelői felszólításra bevonható
– Kicsit lassú
– Nem szívesen mozog felszólításra sem
– Nagyon lassú
– Rendezetlen
– Csak erős ráhatásra mozog
Járás-, futásgyakorlatok
– Pontosan végzi
– Kis hibával végzi
– Gyakran hibás
Ugrásgyakorlatokban
– Rendkívül jó – Megfelelő – Gyakran hibázik
Egyensúlygyakorlatok
– Rendkívül jól hajtja végre
– Megfelelően hajtja végre
– Gyakran hibával hajtja végre
– Fél
Labdás feladatok
– Ügyesen végzi – Kis hibával végzi
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– Még ügyetlen – Fél a labdától
Feladatok, szabályok
– Pontosan elvégzi
– Mindig betartja
– Pontatlanul végzi
– Néha nem tartja be
– Nem tartja be
Utasítások – Pontosan végrehajtja
– Megfelelően végzi
– Nem veszi figyelembe
Közös játék – Példamutató
– Alkalmazkodó
– Kezdeményező
– Néha megfeledkezik a szabályokról.
– Sokszor megfeledkezik a szabályokról.
– Kevésbé együttműködő
Tenni akarása
a közösségért
– Kimagasló – Megfelelő – Közömbös – Nincs tekintettel a közösségre
Mozgásigénye – Rendkívül nagy
– Megfelelő – Kicsit kevés – Nagyon kevés
Az egészséges
életmód tanult
szabályai
– Ismeri
– Betartja
– Ismeri
– Nem mindig tartja be
– Nehezen tartja be
– Nem ismeri
Baleset-megelőzési
szabályok
– Ismeri
– Betartja
– Ismeri
– Nem mindig tartja be
– Nehezen tartja be
– Nem ismeri
Vizuális kultúra
Rajzolása – Szívesen
– Önálló kezdeményezésre
– Csak közös munkavégzéskor
– Nem szívesen
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Térkihasználása – Egyedi – Megszokott – Nincs egyensúly, csak a lap bizonyos részeit
használja
Színhasználása – Izgalmas, szokatlan,egyedi
– Jól használja a színeket
– Kevés színnel dolgozik
– Komor
– Vidám színeket használ
Eszközhasználat – Változatos
– Sokféle
– Néhányat használ
– Nagyon keveset használ
Olló, ragasztó,
egyéb eszköz használata
– Ügyesen használja – Kevés segítséggel tudja használni
– Még ügyetlen
Papírmunkái – Kimagasló
– Egyedi
– Jól használja – Megfelelő – Még gyenge
Agyag, gyurma
használata
– Kimagasló
– Egyedi
– Jól használja – Megfelelő – Még gyenge
Emberek, növények,
állatok, tárgyak
ábrázolása
– Jó – Életkornak megfelelő
– Gyenge
Kreativitása – Kimagasló
– Egyéni ötletei vannak
– Jó – Megfelelő
Munkadarabjai – Tiszták, pontosak, szépek
– Maszatosak
– Kicsit pontatlanok
– Maszatosak
– Nagyon pontatlanok
– Maszatos
– Rendezetlen
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