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A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
 A program szerepe
A pedagógiai program az iskola legmagasabb szintű szakmai dokumentuma.
A pedagógiai programmal való megismerkedés minden pedagógus és pedagógus munkát segítő
alkalmazott munkaköri kötelessége.
A tantestület minden tagja köteles szakmai munkáját e szerint tervezni, szervezni, végezni.

 Elfogadás, hatályba lépés
Térbeli hatálya kiterjed az iskola minden dolgozójára, és időbeli hatálya érvényes 2013.
szeptember 1-től mindaddig, amíg jogszabály, a tantestület vagy a fenntartó azt meg nem szünteti.
A pedagógiai programmal kapcsolatban véleményezési joga van a Szülők Közösségének.
Elfogadja a tantestület, jóváhagyja a fenntartó.
A módosítás eljárásrendje
A pedagógia program módosítására:
 az iskola igazgatója,
 a nevelőtestület bármely tagja,
 a nevelők szakmai munkaközössége,
 a szülői munkaközösség,
 az iskola fenntartója tehet javaslatot.
A szülők a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolai szülői szervezet képviselői
útján javasolhatják.
A pedagógiai program módosításának eljárásrendje megegyezik az elfogadáskor alkalmazott
eljárással. A módosítást soron kívül kezdeményezőnek előre indokolnia kell kezdeményezését, és
gondoskodnia kell az érdemi változtatásra tett javaslatok előkészítéséről.

 A nyilvánosságra hozatal módja, az elhelyezés körülményei
A pedagógiai programot jóváhagyása, illetőleg érvénybe lépése után nyilvánosságra kell hozni.
A program teljes terjedelmében megtekinthető a nevelőtestületi szobában, az iskola igazgatójánál,
valamint az iskola honlapján.

 Az értékelés és a felülvizsgálat rendje
A Programot – ha jogszabály másképpen nem írja elő - három évente felülvizsgáljuk.
A felülvizsgálat alapja lehet még az alkalmazás során tervszerűen gyűjtött és felhalmozott
tapasztalatok.
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„Onnan kell elindulnunk, ahol a gyerek tényleg van, hogy megpróbáljuk elvezetni oda, ahol
lennie kellene.”

ISKOLÁNK FŐBB JELLEMZŐI
Az intézmény adatai
Név: Vadaskert Általános Iskola (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.)
OM azonosító: 034822
Az intézmény alapítója: Fővárosi Bíróság 470. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alapítvány a Lelki Sérült
Gyermekekért (2001. október 26-tól megváltozott neve alapján: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki
Egészségéért. 1021 Bp. Hűvösvölgyi u. 116.)
Az alapítás éve: 1993
Az alapító okiratának száma: 9887
Az alapító okiratának kelte: 2013. augusztus 1.
Az intézmény fenntartója: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért (1118 Budapest, Hegyalja út 62.)
Az intézmény működési köre: közoktatási intézmény, általános iskola
A köznevelési intézmény típusa: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
Az intézmény beiskolázási körzete: Budapest és Pest megye
Engedélyezett tanulói létszám: 80 fő
A köznevelési intézmény jogszabály szerinti alapfeladata: azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek,
tanulóknak az általános iskolai ellátása, akik autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdenek, és a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.

Az iskola arculata
Iskolánkat 1989-ben a „Lelki sérült gyermekekért alapítvány” hozta létre. Az alapítvány
elnevezése időközben az „Alapítvány a gyermekek lelki egészségéért” névre változott. 2007-ben
az Alapítvány átadta fenntartói jogait az „Alapítvány a Vadaskert Iskoláért” szervezetnek. Ennek
következtében az iskola telephelyváltásra kényszerült, így a 2007/2008-as tanévet már a XI.
kerületben kezdte meg.
Az iskola azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekek általános iskolai oktatását és
nevelését szándékozik megoldani, akik betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt más
iskolában nem oktathatók. Ezeknek a gyermekeknek a megoldatlan beilleszkedési, magatartási
és/vagy tanulási zavarait, pszichiátriai és pszichológiai gondjait a speciálisan szervezett
tevékenység keretében orvosoljuk, kiegészítve a fejlesztő pedagógiát a gyógypedagógia és a
gyermekpszichiátria eszköztárával. Iskolánk szoros szakmai kapcsolatot alakított ki a Vadaskert
Kórházzal, mely az elkövetkező időkben is folyamatos lesz. Tanulóink orvosai, pszichológusai
figyelemmel kísérik a gyermekek fejlesztését, fejlődését és a szakmai konzultációk alkalmával a
tapasztalatcsere, tanácsadás is biztosított.
Iskolánk 1-8. osztályig fogadja a gyerekeket Budapestről és Pest megyéből, akik kis létszámú
osztályban folytatják tanulmányaikat.
Iskolánk ellátja az olyan sajátos nevelési igényű általános iskolai tankötelezettségű gyermekek
nappali rendszerű oktatását, nevelését, akiket korábban a tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével -, valamint tartós és súlyos
rendellenességével szakvéleményezett. A sajátos nevelési igényű tanulók Iskolai Oktatás
Irányelve (82/2005.(III.1.) OM rendelet és a 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet) szerint az iskola
ellátja az autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai
nevelését-oktatását és fejlesztését.
Milyen iskoláért dolgoztunk?
Az iskola közel 20 éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- oktató munkánkban
kiemelt figyelmet fordítsunk arra, hogy gyorsan változó világunkban különleges tanítványaink
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támaszra, otthonra leljenek, hogy felnőttként megtalálják helyüket szűkebb és tágabb
környezetükben.
Olyan iskolát szeretnénk ,
 ahová a gyerekek szívesen járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül
őket;
 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő
módszerekkel tanulhatnak a diákok;
 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan
fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény;
 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelésioktatási céljaink elérésében;
 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet,
amelyhez a legjobban kibontakozhat értelmi és alkotói szabadsága;
 amely rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők, és a
fenntartó igényeihez;
 amelyet mindezekért a támogató közeg vesz körül.
Az iskolánk eddigi legfontosabb vezetési törekvései és céljai:
 a társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó
működőképesség megőrzése;
 tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erősítése, a különleges
gondoskodást igénylő, hátránnyal küzdő gyermekek fokozott segítése;
 a demokratikus iskolavezetési gyakorlat megőrzése, kiszélesítése;
 munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése;
 az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, a közös
célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával;
 eddigi eredmények megőrzése, a közös értékek és hagyományok tiszteletben tartása,
fejlesztése;
 fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása.
Az elmúlt másfél évtizedben az oktatásban kialakult versenyhelyzet szükségessé tette az iskolák
számára is az igények felmérését, ennek megfelelően a programkínálat bővítését és
népszerűsítését, valamint az iskolai szolgáltatások igénybevevőinek állandó tájékoztatását, azaz
a marketing és PR tevékenységet.
Valamennyi iskola tudja, hogy a jó hírnév megszerzése nehéz és hosszú folyamat, de a bizalmat
nagyon rövid idő alatt el lehet veszíteni. Ezért fontos, hogy az iskoláról pozitív képe legyen a
helyi közösségnek. A jó benyomást generációk elégedettsége táplálja, ami a családok ismeretségi
körében szóbeszéd útján elterjed, és tovább öregbíti az intézmény hírnevét. Azaz a jól működő
iskola egyben megteremti önmaga reklámját is. Ezért az intézményvezető és valamennyi
pedagógus érdeke a színvonal megőrzése és a szakmai munka fejlesztése.

Az iskola környezete
A Táncsics Mihály Kollégium területén található épület biztosítja a tanulóknak a kis létszámú
oktatás megszervezését és a kellő mozgásigény megvalósulását. A Kollégium tornaszobáját,
sportpályáját, étkezőjét, könyvtárát és az orvosi szobát a megállapodás szerint használhatja. Az
épületet környező hatalmas park rengeteg lehetőséget biztosít a környezet- és természetismeret,
a természetvédelem kialakítására. Az iskola épületének folyamatos fejlesztése, alakítása,
felújítása teljes körűen biztosítja a pedagógiai munka kiteljesítését.
Az intézmény a tömegközlekedés eszközeivel könnyen megközelíthető.
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Pedagógiai programunk felülvizsgálatának fő szempontjai az új jogszabályi előírásokon túl,
önálló arculatunk megőrzése, az eddigi célkitűzéseink szem előtt tartása, valamint a környezeti
és társadalmi elvárások figyelembe vétele.

Jogszabályi háttér:






a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.)
Kormány rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet!
a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezete.
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet : A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve; Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról.

1. NEVELÉSI- OKTATÁSI PROGRAM
1.1. Pedagógiai koncepció - A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
értékei, céljai, területei, feladatai, eszközei
1.1.1. Alapelveink, értékeink
Programunk megvalósítását a következő alapelvek érvényre juttatásával kívánjuk elérni:
 A minőség biztosítása, folyamatos fejlesztése az oktatásban és a nevelésben.
 Az értékek megőrzése és továbbfejlesztése.
 Közösségi szemlélet és partneri együttműködés.
 Az állandóság és változás egyensúlyának megvalósítása.
 A felhalmozott szellemi tőke kamatoztatása.
 A szakmai fejlesztés a versenyképesség növelése érdekében.
A demokratikus iskola működését az Alaptörvényben, valamint az emberi és gyermeki jogok
chartáiban rögzített értékek szabják meg.
Ennek megfelelően iskolánkban az értékek egyensúlyára törekedve a következő területekre
fektetünk hangsúlyt:
 A biológiai lét értékei (az élet tisztelete, a testi-lelki egészség értéke stb.)
 A társas kapcsolatra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia stb.)
 A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, problémaérzékenység,
kreativitás, szellemi igényesség stb.)
 A humanizált társadalom és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok
tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes emberi kultúra értékei stb.)
Az iskolahasználók egyes csoportjai felől közelítve meg a kérdést az alábbi célok
megvalósulását tartjuk kívánatosnak:
 A szülők szempontjából: az iskola egyrészt nyújtson olyan biztos alapműveltséget,
amelyet a gyermek kamatoztatni tud a továbbtanulás során, és amely hozzásegíti őt a
mindennapi életben való érvényesüléshez, másrészt nyújtson számára érzelmi
biztonságot, harmóniát és komfortérzetet a gyermek iskolában tartózkodása idejére.
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A diákok számára: jelentsen örömet és büszkeséget az iskolai közösséghez tartozás,
érezze jól magát az iskolai élet minden mozzanatában, a tudás megszerzését pedig ne
megterhelésnek, hanem izgalmas felfedezésnek tekintse.



A kollégák szemszögéből nézve: a munkahely jelentsen szakmai megbecsültséget, adjon
teret a munkában való kibontakozás lehetőségének, illetve biztosítsa számukra a
pedagógiai szabadság széleskörű megvalósulását.



És végül a fenntartó szempontjából: az iskola legyen szabályszerűen működő, prosperáló
intézmény, amely az általa kívánatosnak tartott elvek mentén halad és tervszerű belső
innovációval biztosítja folyamatos megújulását.

Nevelési -oktatási programunk vezérgondolata:
újraéleszteni, megtartani és kialakítani mindazon értékeket, amelyek birtokában tanítványaink
szociális helyzetükre, világnézetükre, családi hátterükre való tekintet nélkül képesek emberként
helytállni és az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve későbbi tanulmányaikat
folytatni, érvényesülni felnőtt életükben.
Ezek az értékek:
 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság
 kíváncsiság és tudásvágy
 tolerancia és szolidaritás
 a másik ember tiszteletének képessége és szeretni tudás
 a szűkebb és tágabb környezet szeretete, védelme
 kötődés a családhoz, iskolához
 magyarság- és európaiság-tudat
 önfegyelem és másokra figyelés képessége
 szorgalom és türelem a munkában
 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség
 vitakészség és kifejezőkészség
 testi-lelki egészséges
Pedagógiai alapelveink:
 Tanulóközpontúság
 Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
 A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
 Képesség- és személyiségfejlesztés
 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása
 Fokozatosság és folyamatosság
 Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
 Integrációs elv, elfogadás
 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
Iskolánkban kialakított értékek:
A pedagógiai folyamat megtervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni állapotát,
munkatempóját, tudásszintjét, mozgás-játék- kreativitás iránti igényét, érdeklődését, egyéni
tanulási problémáit, a tanulási terhelés és a munkabírás összhangját. Az oktatásszervezés és a
személyes feladatra irányuló értékelés lehetőséget teremt minél több közvetlen élményre. A
differenciált tanulásirányítás többféle kapcsolatrendszer kialakítását teszi lehetővé, miközben a
pedagógusnak lehetősége van egyéni megfigyelésre, közvetlen segítségnyújtásra, dicséretre,
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hibajavításra. A fejlesztés a gyermek kapcsolatrendszerének javításán keresztül úgy valósul meg,
hogy közben javul önértékelése, tanuláshoz, családjához, a társadalomhoz való viszonya.
A nehezen tanuló, sérülékeny, alkalmazkodni képtelen gyerekek részére gyógyító közeget
biztosítunk, lehetőség nyújtunk szocializációs hiányuk pótlására, tárgyi ismereteik bővítésére
vállalkozunk.
Különös figyelmet fordítunk azokra a nevelési módszerekre, amelyek a fejlesztés lehetőségeit
tartalmazzák.
Fontos feladatunknak tekintjük a gyermekek személyiségfejlődését annak érdekében alakítani,
hogy az egyéni siker, konstruktivitás olyan értéket jelenthessen, amelyek a tanulók és a közösség
számára egyaránt értékesek.
Meggyőződésünk, hogy a gyermekek tanulási és magatartási problémáit még inkább rögzíti a
merev nevelői magatartás, a megértés hiánya, az elfordulás. Emiatt törekszünk a derű, az
együttérzés, az elfogadás, az alkalmazkodás, a példaadás, a segítségnyújtás, a megfelelő
konfliktuskezelés és a szeretet kinyilvánítására. Ezek megléte alapján választjuk ki
pedagógusainkat is, hiszen a közösen elfogadott értékeket a tantestület valamennyi tagjának
közvetítenie kell.
Következetesen és határozottan törekszünk a minőség érvényre juttatására nevelő-oktató
munkánk minden területén. Büszkék vagyunk azon sajátosságainkra, amelyek
megkülönböztetnek minket más intézményektől.
Ápoljuk örökségünket, gazdagítjuk iskolánk belső életét, szokásrendszerét.
A tanulás tanításával is segítünk kialakítani gyermekeinkben az alkalmazható, bővíthető tudás
önálló megszerzésének a képességét (kompetenciáját).
A családokkal szorosan együttműködve törekszünk a szilárd, pozitív erkölcsi, és kifinomult
esztétikai értékrend alapjainak a formálására, nem feledkezve meg a szülői ház e téren fennálló
meghatározó felelősségéről.
Nyitott, gyermekközpontú, ugyanakkor a gyermekek hosszú távú érdekeit szem előtt tartó
iskolában érezzük jól magunkat, ahol segítséget kapnak tőlünk a különleges gondoskodást
igénylő tanítványaink a felzárkózáshoz éppúgy, mint a tehetséges tanulók a kibontakozáshoz.
Differenciált fejlesztő munkánkat a jóakaratú gyermeki együttműködésre, az önálló
gondolkodásra és tevékenységre, a kreativitásra építjük.
Szeretnénk, ha diákjaink jól éreznék magukat ebben az iskolában, ezért figyelembe vesszük
javaslataikat, észrevételeiket, részeseivé válnak életünk alakításának.
1.1.2.A nevelő-oktató munkánk céljai, a fejlesztések területei, feladatai
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod
közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az
olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry
A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz
kapcsolódnak
 Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben
az életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
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különbségek pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán
erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A Nat
feladataiból, céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat
fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít.
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz,
a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik–nyolcadik
évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb
tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint
az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.

Célunk, hogy igazi közösségi, a környezetüket óvó, egészséges életmódot élő, fizikai és szellemi
megterhelést egyaránt jól bíró, kulturált magatartású, esztétikai érzékkel felvértezett, nemzeti és
helyi hagyományainkat ismerő és ápoló, más népek kultúráját befogadni tudó, tisztelő, önálló
tanulásra képes, zökkenőmentesen, sőt eredményesen továbbtanuló gyermekek, majd igényes,
kiegyensúlyozott, sikeres, pozitív életcéllal rendelkező, tettre kész felnőttek legyenek.
 Érdekeltté kell tenni a tanulókat abban, hogy munkamoráljuk továbbfejlődjön. Ebben
egyaránt nagy szerepe van a pedagógusnak és a szülői háznak. A pedagógusok egyrészt a
kulcskompetenciák fejlesztésével, a változatos munkaformák alkalmazásával és a minél
gyakoribb szemléltetéssel segíthetik a változást. Másrészt a következetes számonkérés,
az elvégzett feladatok hathatósabb ellenőrzése, a sűrűbb megszólaltatás, a szóbeli
értékelés és a dicséret alkalmazása a biztosítéka a tanulóktól elvárt aktivitásnak. A szülői
házat pedig érdekeltté kell tenni abban, hogy fokozottabb érdeklődést mutasson az iskolai
munka iránt, aminek természetesen nem pusztán az érdemjegyek megismerésére kell
korlátozódnia.
 Az egyéni képességek, a tehetség fejlesztése nemcsak tanórán történik - ösztönzést adni
a gyakorlati haszon megízleltetésével lehet. A tehetséggondozás legjobb lehetősége a
különféle versenyekre történő felkészítés. Új felkészítő formák és módszerek
bevezetésével a sikeresség tovább növelhető.
 Az iskolánk esélyt biztosít a hátrányos szociokulturális háttérrel bíró szülők
gyermekeinek az oktatás időtartama alatt. Személyiség- és képességfejlesztéssel
csökkenti az otthonról hozott hátrányokat, felkészít a szakma megszerzésére és / vagy a
középfokú tanulmányokra, versenyképessé téve a tudást.
A kompetencia alapú tudás valós, életszerű helyzetekhez köthető, és a mindennapi életben jól
alkalmazható.
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése:
 Anyanyelvi kommunikáció
 Idegen nyelvi kommunikáció
 Matematikai kompetencia
 Természettudományos és technikai kompetencia
 Digitális kompetencia
 A hatékony, önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

10

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat vesszük
figyelembe:
 olyan szervezési megoldásokat kell részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
 a tanulást úgy szervezzük, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe
állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat,
alkotóképességüket;
 a nevelési-oktatási folyamatban építünk a diákjaink előzetes ismereteire, tudására,
nézeteire, lehetőséget adunk az esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk
átrendezésére;
 az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;
 fő elvünk a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében,
megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;
 a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;
 sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazzuk a különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási
zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
 a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodnak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
támogatjuk a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
 különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat alakítunk ki, mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
Célunk a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az
igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához
szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
Ezáltal járuljon hozzá, hogy
 a haza felelős polgárává váljék;
 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;
 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában;
 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát
illetően;
 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.
Oktatási célok:
 Szilárd alapkészségek kialakítása
 Az anyanyelv jó szintű elsajátítása, olvasóvá nevelés
 A gondolkodás, értelmi képességek fejlesztése
 Az idegen nyelvek alap szintű tanítása
 Az egyéni képességek differenciált fejlesztése
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A tehetséggondozás
Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása
A lassabban haladók felzárkóztatása
A kreativitás, alkotóképesség fejlesztése

Pedagógiai munkánkban azonos jelentőséget tulajdonítunk a tanításnak és a nevelésnek.
A szülők az iskola erényei között tartják számon a jó légkört, a családias hangulatot, a
gyermekközpontúságot, a velük való hatékony együttműködést, a gazdag sportéletet, a
versenyeken (tanulmányi és kulturális) elért sikereket, a hagyományőrzést, de a tisztaságot, a
környezet szépítésére irányuló törekvéseinket, a rendet, a szigorúságot is.
Ennek megvalósulása érdekében az iskolavezetés elismeri és támogatja (előnyben részesíti)
pedagógusaink (fenti célokat szolgáló) továbbtanulási törekvéseit, a továbbképzési, a szakmai
önképzési igények kielégítését. Tudatosan törekszik a tantestület más intézményekkel, más
pedagógiai arculatú iskolákkal, alternatív pedagógiákkal való megismerkedésre.

A NAT előírásainak megfelelő fejlesztési feladataink:
A gondolkodás, az értelmi képességek fejlesztésének a fontosságában egyetértünk a szülőkkel.
Ennek a megvalósítása az oktatás színvonalának az emelésén, a tanórán kívüli oktatási
lehetőségek kiterjesztésén, a tanórai differenciált, jó minőségű pedagógus tevékenységen is
múlik. Az újfajta oktatásszervezési eljárások elterjedése (kooperarív tanulás, projekt módszer) a
nem hagyományos pedagógus-szerep dominanciája szintén e törekvésünket erősíti. Fontosnak
tartjuk, hogy tanítványainkban felébresszük a világ megismerésének igényét, valamint a
folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességének
kialakítását. Jelenleg is sokat teszünk az anyanyelv alaposabb elsajátítása, az olvasóvá nevelés
érdekében. Ennek elvi alapja az, hogy minden tantárgy ill. műveltségi terület elsajátításában
alapvető fontosságú az anyanyelv jó szintű ismerete, így az idegen nyelvek elsajátításának is ez
az egyik legfontosabb kritériuma.
Az önálló ismeretszerzés képességének a kialakításában ma már legalább akkora szerepe van a
számítógépeknek, mint a könyvtárnak. Biztosítani kívánjuk tanulóink számára mindkét
lehetőséget, ezért ösztönözzük a könyvtárhasználatot, tanterv szerint végezzük a
számítástechnika oktatását.
Kreativitás nélkül nem fejlődne a világ! Gyermekeink alkotóképességének a fejlesztése, az alkotó
tevékenység iránti vágy felébresztése révén járulhatunk hozzá az ország, a nemzet
felemelkedéséhez.
A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán
ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja
valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola
alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával,
annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni.
Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében,
vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és
tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.
Feladatunk a tantervben rögzített művelődési anyag feldolgoztatása és az alapvető ismeretek
elsajátíttatása a tanulókkal oly módon, hogy folyamatosan fejlődjenek képességeik, készségeik,
gondolkodásuk, intellektuális érzelmeik. Az értelmi nevelés szerves része az önálló
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ismeretszerzés, az állandó önművelés, a művelődés igényének kialakítása a tanulás
motivációjának erősítésével, helyes technikájának megalapozásával. Minden tanuló értelmi
képességeit a lehető legnagyobb mértékben fejleszteni kell, ezért a feladatok megvalósítása
elválaszthatatlan a továbbtanulás egyenlő feltételeinek biztosításától, a hátrányos helyzetű
gyermekek megsegítésétől. Mindez megkívánja a tananyag feldolgozásának és az órán kívüli
tevékenységnek a differenciálást.
A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos
tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez
sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden
ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell
sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott
dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a
könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok
tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés,
témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját.
A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a
művészeti előadás színtere, de akár a "szabadtér" is.
A pedagógusaink fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit,
stílusát, szokásait. Figyelembe vesszük a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre
alapozzuk a tanulás fejlesztését. Törekednünk kell a gondolkodási képességek, elsősorban a
rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a
következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis,
összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő
felhasználására. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni.
Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel
párhuzamosan érdemes hangsúlyt helyeznünk a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák
végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az
érvelésre. Fontos feladatunk a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelésére, az
életminőség javítására, az életvitel arányainak megtartására, az értelmi, érzelmi egyensúly
megteremtésére, a teljesebb élet megszervezésére.
Az "ép testben ép lélek" közmondás igazságával való azonosulás fogalmazódik meg a testi
nevelés fontosságának a kihangsúlyozásában, amely az alsó tagozaton a heti öt testnevelési óra
tanrendbe állításában - a felső tagozaton az ötödik osztálytól kezdve felmenő rendszerben szintén
bevezettük - valamint a tanórán kívüli tevékenységrendszer ez irányú gazdagításában és az
eszközállomány ilyen célt szolgáló tudatos fejlesztésében realizálódik. Célunk a sportoló
emberré nevelés, a közoktatás követelményeinek és az esetleges sportkarrier lehetőségének
összeegyeztetése, az egész életen át tartó fizikai aktivitás és az egészségtudatos életforma
igényének kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének
módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként
való tiszteletére is nevel. A pedagógusok felkészítik a diákokat arra, hogy önálló, életükben
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki,
és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesztik a beteg, sérült és fogyatékos emberek
iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Megismertetik a környezet – elsősorban a háztartás, az
iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb
tényezőit. Felkészítik a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési
eszközök használatára, az utas-balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet fordítunk a veszélyes
anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére,
tárolására). Támogatást nyújtunk a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros
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függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen
táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy
foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó
szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók.
Fontos feladatnak tartjuk az erkölcs, mint alapfogalom megértetését, a morális érzelmek
kifejlesztését, a közösségi erkölcsnek megfelelő magatartási formák gyakoroltatását. A tanulók
társadalmi ismereteinek megalapozása az állampolgári jogok és kötelességek megismertetésével,
az iskolai demokratizmus gyakorlatával (iskolagyűlés, diákönkormányzat), a családi élettel
kapcsolatos elemi fogalomrendszer kialakításával, a tanulók társadalmi tapasztalatainak
megszervezésével, elemzésével történik. Feladatunk a tanulók aktív, kezdeményező, öntevékeny
közösségi életének megszervezése és irányítása annak érdekében, hogy megszerezzék az egymás
elfogadására, megsegítésére vonatkozó tapasztalatokat.
Munkára nevelés a munkatevékenység, a munka általános, emberi társadalom-fenntartó
jelentőségének megértetése, szükségességének beláttatása útján. A tanulók munkakultúrájának
megalapozása, kötelességtudatuk fejlesztése, a rendszeres, pontos megismertetése,
gyakoroltatása, az idővel való célszerű gazdálkodás képességének formálása, a köztulajdon
védelme.
Az erkölcsi nevelés fontosságában szintén teljes az egyetértés szülők és pedagógusok között. A
tantárgyi struktúránkban közvetetten, de mint konkrét ismeretanyag az osztályfőnöki órákon,
mint pedagógusi példamutatás, és az osztályfőnöki munka megbecsültségén keresztül hatni
kívánunk ilyen irányban is gyermekeinkre.
Ahhoz, hogy tanulóink akarati tulajdonságait tudjuk fejleszteni, először is magunkba kell
tekinteni, és tervszerűen és hatékonyan kell fejleszteni saját személyiségünket ebben az irányban.
Önismereti kultúránk gazdagítása egybevág a tanulás-módszertani kultúránk vállalt
kiteljesítésével, illetve tanulóink ez irányú képzésének az igényével.
Énkép, önismeret és társas kultúra fejlesztését fontos feladatnak tekintjük. Az egyén
önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe befogadó-alkotó tevékenysége során
alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén maga
határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ
az önmagáról, képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott
elvárásoktól. A Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor
épülnek be a tanulóink önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha diákjaink maguk
is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket,
és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát.
Ezért alapvető célként tűzzük ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az
önállóság; az önfejlesztés igényét és az erre irányuló tevékenységek. Mindezek eredményeként a
személyes méltóság tiszteletben tartását.
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló,
fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segítenünk a
tanulóink kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell
segítenünk, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő
beleélés képességének az empátia a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.
A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások
megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.
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Az egészséges személyiségfejlesztés egyik legfontosabb eszközének tekintjük tanulóink
közösségben való tevékenykedtetését, olyan jellegű feladatokkal való megbízását, melyek
teljesítése sikerélményt, a közösségi szellem erősödését és a társadalomba való majdani
beilleszkedés zökkenőmentes folyamatát segíti elő. Az iskolai diákönkormányzat az egyik
legfontosabb területe ennek a munkának.
Esztétikai nevelés területén az esztétikum felismerése, megbecsülése, megóvása, létrehozása
érdekében a mindennapi valóság és a művészi alkotások esztétikai megismeréséhez, érzelmi
átéléséhez, értékeléséhez szükséges ismeretek, képességek és igény formálása. A valóság
művészi visszatükröződésének megértetésére és a műélvezetre nevelés, az érzelmi kultúra
kialakítása, felhasználva, szervezve és irányítva a tanulók egyéni és társas alkotó jellegű esztétikai
tevékenységét.
A kor tudományos újításaival lépést tartva a tanulóinknak el kell sajátítaniuk a megfelelő
információszerzési, -feldolgozási technikákat, valamint az ehhez kapcsolódó jogi és etikai
szabályokat. Igényt kell kialakítanunk és fenntartanunk arra, hogy tanulóink folyamatosan újítsák
ismereteiket az informatika területén.
Verbális kommunikációjukra jellemző legyen az igényesség, a pontos kifejezőkészség, a felnőttek
és társaik tisztelete.
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a
közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a
méltányosság jellemzi. Az iskolánk megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék
a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítjuk a honvédelmi
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemző
képesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a
kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő
tanítás- és tanulásszervezési eljárások, a diák-önkormányzati munka.
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak,
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet
változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében
bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés
területére. Kitüntetett feladatunk a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a diákoknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről.
Elengedhetetlen, hogy diákjaink megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi
életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet
hagyományait, jellegzetességeit. Kialakítjuk bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzését, és az a felismerést, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
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kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten.
Európa a magyarság tágabb hazája. Arra törekszünk, hogy tanulóink szerezzenek ismereteket
az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós
politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett
lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.
Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagítjuk,
amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is,
hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli
kultúrák iránt is. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció
legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző
szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség
közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi
együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a
megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. A tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is
részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének,
boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil
társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben. Olyan
részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása,
az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. Az
aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság
szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak,
a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és
az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges
részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő
bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius
segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség,
autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását
döntően a tanulóink aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége,
illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket
körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános
műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan
gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes
piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni
a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa
felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az
értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Arra
törekszünk, hogy tanítványaink értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói
magatartásuk jelentőségét, felelősségét.
Iskolánk nevelésének alapvető szerepe van abban, hogy a tanulóink tudatos fogyasztókká
váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket.
Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárulunk annak a
képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú
előnyök között. Elősegítjük, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való
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gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos
döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé
is. Ezért is kell nevelésünk során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel
kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekintenünk
az okos gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a
fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntartható fejlődését.
A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével
tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a
természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén.
Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulóink természettudományos
gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulóink érzékennyé válnak környezetük állapota
iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére
és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és
megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik
gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és
közösségi szinten egyaránt.
A környezeti nevelés során a tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai
példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív
hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások
kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék
meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése
és megoldása terén.
Célunk, hogy a tanulóink a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak:
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező,
kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e
különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki
a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás
kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a
csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet
igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes
feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős
állampolgári léthez. Iskolánkra kiemelten jellemző, és az intézményi folyamatokat teljes
mértékben átszövi ez a terület.
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A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja,
hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok,
képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási
ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése
tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során
többször kényszerülhetnek pályamódosításra.
A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző
tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul.
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag
tervezett fejlesztése. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel,
együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása.
A nevelőinkkel szemben fontos elvárásként fogalmazzuk meg, hogy törekedjenek az egyes
tanulókban felismerni azokat az adottságokat, melyek kibontakoztatása révén minden gyermek
sikeres lehet, esetleg kiemelkedőt alkothat valamilyen téren, amely így befolyásolhatja,
meghatározhatja pályaválasztását, továbbtanulási irányát.
E cél érdekében alakítjuk, színesítjük a szabadidős tevékenységek kínálatát, iskolai jutalmazási
és versenyrendszerünket.
Speciális fejlesztési feladataink:
Kiemelt feladatunk az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása.
A tanulók manipulatív és képi gondolkodásának megfelelően, a tapasztalati ismeretszerzés
időszakában - főként a tevékenység – központú tanítási stratégia segíti a meghatározott célok
elérését.
Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a
tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges a problémák
gyors felismerése és kezelése.
Alapvető feladat a szülők igényeinek megfelelően, az iskola társadalmi környezetéhez
alkalmazkodva az egész napos ellátások és a diákétkeztetés biztosítása.
 gyermekvédelmi tevékenység
 segítő kapcsolattartás a családokkal
 felzárkóztatás differenciált óravezetéssel
 alapvető szokások, normák kialakítása
 sokszínű szabadidős tevékenységek megismertetése
 szakkörök indításával a felzárkóztatás és a tehetségfejlesztés megoldása.
Hátrányos helyzetű tanulók esetén:
 A hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulók felzárkóztatása, az eltérő
előzményekből, körülményekből és egyéni sajátosságokból eredő
 Az alulreprezentált, margianalizálódott, az átlagosnál szegényebb családi környezet miatt
keletkezett szociális, kulturális és nyelvi hátrányok kompenzálása
Sajátos nevelési igényű tanulók esetén:
 Az integrált sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális pedagógiai segítségnyújtás
 A sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos és szakszerű fejlesztése
 A fejlesztés tervezése tanórai keretek között egyéni fejlesztéssel, habilitációs- rehabilitációs
foglalkozások keretében gyógypedagógus szakemberrel, továbbá egyéni és csoportos
fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással
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Szakszolgálatok igénybe vétele a rendellenességek sérülés-specifikus korrekciójára
(logopédia, gyógy-testnevelés)
Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani , hogy a tanórákon és a
tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált és egyéniesített fejlesztés
A tanulók tevékenységére, interaktívitására lehetőséget adó tanítási stratégiák, módszerek
megismerése, alkalmazása

Az alsó tagozaton a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés
törekvése áll.
Átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe. Fogékonnyá tesszük a saját környezeti értékeink, a természet, a társas
kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Teret adunk a gyermek játék és mozgás iránti
vágyának, segítjük természetes fejlődését, érését. A tanítási folyamatban elemi ismereteket
közvetítünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesztünk.
Alsó tagozaton a kíváncsiságra és az érdeklődésre építünk, és az ez által motivált munkában
fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítjuk
érzelemvilágának a gazdagodását. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és
problémamegoldáshoz, megalapozva a tanulási szokásokat.
Támogatjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, közreműködünk a tanulási nehézségekkel
való megküzdés folyamatában. Törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a
gyermek szociális kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak.
Tudatosítjuk a gyermekben a megismerhető erkölcsi értékeket, megerősítjük a humánus
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség érését.
A felső tagozaton folytatjuk az alsó tagozat nevelő – oktató munkáját, a készségek és képességek
fejlesztését.
Az 5-6. évfolyamon az integratív- képi gondolkodásra alapozóan fejlesztünk, a 7. évfolyamtól
azonban előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.
A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket felkészítjük a továbbtanulásra, és előkészítjük őket a
társadalomba való majdani beilleszkedésre.
Fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
empátiáját. Gyakorlati módon igazoljuk a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét.
A szocializáció folyamatában tudatosítjuk a közösség demokratikus működésének értékét és
néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség
fogalmát, és ezek fontosságát. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek gyakorlására.
A demokratikus normarendszert kiterjesztjük a környezet iránti felelősségre, a mindennapi
magatartásra is.
Kiemelkedő feladatunk a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és
ápolásukra való nevelés. Fejlesztjük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseljük az
egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. Erősítjük az Európához tartozás tudatát, és
egyetemes értelemben is késztetjük tanítványainkat más népek hagyományainak, kultúrájának,
szokásainak megismerésére, megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordítunk az emberiség
közös problémáinak bemutatására.
1.1.3. Pedagógiánkat segítő iskolai tevékenységek, módszerek, eljárások
A nevelési-oktatási célok elérésének érdekében a következő nevelési eszközöket, módszereket
kívánjuk alkalmazni, melyekben a nevelők szakmai autonómiája érvényesül:
 a tantestületi megállapodás a közös értékek közvetítésében;
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az egy osztályban tanítók havonta megbeszélik a konkrét problémákat, személyre szóló
feladatokat (osztályértekezlet);
a folyamatos kommunikáció, a tanárok együttműködése a leghatékonyabb módszer az
érték – és normaközvetítésben;
rendszeres személyes foglalkozás a tanulókkal;
órakeret biztosítása a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak;
az ismeretanyag elsajátításában a rendszerességre, alaposságra szoktatás a követelés, a
folyamatos ellenőrzés és értékelés révén;
a nevelési-oktatási folyamatban a beszélgetés, meggyőzés, a példaadás módszerének
alkalmazása;
minden tevékenységben a gyakorlás módszere,
fontosnak tartjuk a dicséretet, mint az elismerés módszerét, s a büntetést, mint a helyes
értékrend kialakításának eszközét,
a nevelési célból felhasznált tárgyi, technikai eszközök megválasztásával is a tanulók
sokoldalú fejlesztését kívánjuk szolgálni.

Közvetlen nevelési módszereink:
Gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés, követelés, elbeszélés, tények, jelenségek
bemutatása, műalkotások bemutatása, a tanár személyes példamutatása, magyarázat, beszélgetés,
a tanulók önálló elemző munkája.
Kerüljön előtérbe a differenciáláson alapuló órai munka, a korszerű módszerek alkalmazása: a
kooperatív módszer, a digitális tananyag, a drámapedagógia.
Az iskolánkban folyó oktató és nevelő 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 e tevékenységhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
A hagyományőrzés a nemzeti azonosságtudat kialakításának talán legfontosabb, döntő mértékben
az érzelmekre ható eszköze. A hazához, a nemzethez való tartozáson túl a szűkebb közösséghez,
a lakóhelyhez, az iskolához, osztályhoz való kötődés kialakításának pótolhatatlan eszköze. A
történelem, a hon- és népismeret tanítása, az iskola hagyományrendszere alkalmas e kötődések
kialakítására, erősítésére, a névfelvétel pedig e hagyományrendszer gazdagítását is lehetővé teszi.
Élő hagyományaink
Az iskolai ünnepségek rendszere:
- Nemzeti ünnepek
- Mikulás
- Karácsony
- Húsvét
- Jeles napok ( Luca napi vásár)
- Tanévnyitó , tanévzáró, ballagás
A diákönkormányzat rendezvényei:
- Mikulás napi ajándékozás (testvérosztályok) és sulibuli
- Alsós és felsős karnevál
- Gyermek- és sportnap
Egyéb hagyományok, rendezvények:
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Részvétel vetélkedőkön, versenyeken
Iskolaszépítési nap ősszel és tavasszal
Alapítvány működésének elősegítése
Erdei iskolák, nyári tábor, osztálykirándulások szervezése

Közvetett nevelési módszereink:
A tanulói közösség tevékenységének megszervezése, közös célok kitűzése, hagyományok
kialakítása, a tanár részvétele a tanulói közösség tevékenységében, követendő egyéni és csoportos
minták kiemelése a közösségi életből, felvilágosítás a betartandó magatartási normákról.
Nevelési céljaink megvalósítását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak a
középiskolai tanulmányok végén:
 Minden tartárgyból megfelel a középfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott
továbbhaladás feltételeinek.
 Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a munkába álláshoz és a felsőfokú
tanulmányokhoz támasztott követelményeknek megfeleljen.
 Ismeri a kultúrált viselkedéshez az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben
éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákat.
A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes,
ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén
összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az
ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból:
 Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre készül.
 Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi
fejlettségéhez, a képességekhez.
 Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek,
és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégiai kialakításához.
 Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémákra
adott válaszok minősége szerint kell történnie.
 A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek – az
erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom
erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az
erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának.
 Fontos:
o a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos karbantartása,
o az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban.
 Módszerek:
o a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés,
tudatosítás stb.),
o a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, érdekes,
játékos módszerek, gyakorlás stb.),
o a magatartásra ható ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés,
dicséret, stb.),
o személyes részvétel a gyermekközösség munkájába, tevékenységében,
o példamutatás, magatartási modellek közvetítése, bemutatása,
o beszélgetés, felvilágosítás,
o viselkedéselemzés,
o vita,
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o szituációs gyakorlat - nevelési céllal,
o prevenciós intézkedések: házirend,
o fegyelmezés következetes alkalmazása: dicséret, jutalmazás, figyelmeztetés
szóban, írásbeli intézkedések.

1.1.4. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések
Tankönyvek, taneszközök
Az iskolai tanítást és tanulást segítő könyvektől meg kell követelni:
o a nyelvi helyességet,
o a gyermekek korának megfelelő stílust,
o a gyermeklélektani és pedagógiai szempontok érvényesülését,
o ne legyenek ellentétesek az alkotmány és a törvények szellemével,
o ne tartalmazzanak tudományos tévedéseket.
Az általános értelemben vett tankönyv fogalmán belül több kategóriát különböztetünk meg:
Tankönyv: a megtanulandó anyagot tartalmazza, kerüli a felesleges részleteket, a tananyag
hosszas fejtegetését.
Olvasókönyv: a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, azt illusztráló vagy elmélyítő irodalmi igényű
mű, válogatás, szöveggyűjtemény, a tantárgy vagy a tudomány történetét bemutató kiadvány.
Feladattár: a gyakorlást közvetlenül segítő könyv.
Segédkönyv: az önálló ismeretszerzés és a tehetséggondozás eszköze (pl. szótárak,
enciklopédiák).
Jegyzet: tankönyvpótlóként szerepelhet, ha a tankönyv még nem készült, vagy ha a tantárgy
szakmódszertana még nem kristályosodott ki.
A tanulói, tanári segédletek: ezekhez tartozhatnak a szakköri füzetek, az iskolai
tehetséggondozást segítő ismeretterjesztő kiadványok, valamint a tanári segédkönyvek.
Nem nyomtatott ismerethordozók: pl. hanglemez, dia, videokazetta, számítógéppel olvasható
ismerethordozók.
Feladatlap, munkafüzet.
Az iskolai oktató-nevelő munkát, szemléltetést és foglalkoztatást központilag (iskolai szinten)
támogató eszközök: írásvetítő, televízió, diavetítő, fali vetítővászon, videomagnó, projektor, CD, DVD-lejátszó, a szemléltetést és a tanulást segítő informatikai eszközök (hardver, szoftver),
informatikai, számítástechnikai eszközök, fénymásoló, tornaterem, sportudvar, stúdió.
Házikönyvtár:
 kötelező és ajánlott olvasmányok,
 oktatási segédletek,
 kézikönyvek (lexikonok, kronológiák, enciklopédiák),
 pedagógiai-módszertani szakkönyvek,
 a közismereti és szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalom,
 a tananyagot kiegészítő ismeretterjesztő művek,
 tanári kézikönyvek,
 tankönyvek,
 periodikák,
 elektronikus ismerethordozók (floppy, CD gyűjtemény),
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internet hozzáférés.

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
 A tananyag felhasználásához oktató munkánk során olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használunk, melyet miniszter hivatalosan
tankönyvvé, taneszközzé nyilvánított.
 Ezen túlmenően egyéb tanulói eszközökre is szükség van: füzetek, író és rajzeszközök,
testnevelés felszerelés, technika alapanyagok, stb.
 A tantárgyak feldolgozásához kért kötelező taneszközöket a szaktanár javaslata alapján a
munkaközösség hagyja jóvá a helyi tanterv elveit alkalmazva.
 A tantestület évente áttekinti a választás elveinek a betartását. A könyvek árával
kapcsolatban kikérjük a szülői közösség véleményét.
 A következő tanévre előírt taneszközök listájáról a tanév végéig tájékoztatjuk a szülőket.
A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.
Taneszközök kiválasztásának szempontjai:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, a kerettanterv előírásainak,
tartalmazzon utalást az elérhető szakirodalomra, legyen hozzá tanári kézikönyv.
 A használhatóság legyen hosszú távú, akár több éven át is tartó, átadható legyen a
tankönyv a későbbi évfolyamoknak, legyen alkalmas tartós használatra (könyvtár).
 A választott eszköz a legoptimálisabb mértékben és módon tartalmazza a tananyagot,
adjon módot szóbeli és írásbeli feladatmegoldásra, ösztönözzön aktív önálló és frontális
munkára, legyen gondolkodtató, neveljen önálló véleményalkotásra.
 A taneszköz az évfolyamok tekintetében egymásra épülő ismereteket tartalmazzon,
legyen meg a folyamatosság.
 A tankönyv legyen vonzó, szép kivitelű, szóanyaga, nyelvhasználata, terjedelme,
nehézségi foka a tanulók életkori sajátosságaihoz, érdeklődési köréhez, értelmi szintjéhez
igazodjon.
 A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében
igazodjék tanulóink életkorához.
 Az egyes évfolyamok tankönyvcsomagját úgy kell összeállítani, hogy beszerzésük a
családoknak aránytalan magas terhet ne jelentsen, az ára legyen arányos a használati
értékével.
 Az iskolai tankönyveket úgy kell megválasztani, hogy a törvény szerint ingyenes
tankönyvellátásra jogosultak számára a tankönyveket az állami normatívából részben
ingyenesen, illetve könyvtári kölcsönzéssel az iskola biztosítani tudja.

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink
A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat
társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a
személyiségben adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a
gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes. Sőt, arra is, hogy ezt miképp fogadják társai, a
többiek. Ez viszont azt kívánja meg, hogy az önfelfedezés, önkipróbálás, személyiségkibontás
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„iskolájában” a társas együttesség szociális terepén adjuk meg ehhez a gyermek számára a
lehetőségeket. Ezek közösségi élmények keretében és formájában valósíthatók meg.
Az iskolai személyiségfejlesztés tervezésénél egyaránt foglalkozni kell a személyiségfejlesztést
végző pedagógus pszichológiai eszköztárát karbantartó és tökéletesítő módszerekkel, és a
növendékek kibontakozását elősegítő pszichológiai eljárásokkal.

Edukácio
Feladatok
általános (testi, lelki, szociális) személyiségvédelem és fejlesztés; a személyiség
mindenoldalú, egészséges fejlődésének
szolgálata;
készség, képesség, tehetséggondozás, és
fejlesztés;
zavarfelismerés, zavarszűrés, problémakezelés;
preventív védelem, megelőzés

Az ellátás
illetékesei
pedagógusok,
pedagógus-pszichológus
közösen

Segítői
iskola-pszichológus,
pedagógus team

Részesei
tanulók

Támogató ( szupportiv) tevékenységek
Feladatok
pedagógus(ok), tanuló(k), és kapcsolati, közösségi
problémáik, zökkenőik feldolgozása
(A konfliktus, zavar, probléma átmeneti, enyhébb,
aktuális, alkalmi helyzeti!)

Személyiségkorrekció, pótlófejlesztés
Feladatok
tartóssá váló, alkalmilag tüneti viselkedés,
állandósult magatartásproblémák
teljesítményzavarok (családi háttérproblémák
talaján, hátrányos helyzettel)

Az ellátás
illetékesei
pedagógus(ok)
önsegítő munka,
pedagógusok,
pedagógus-pszichológus
közösen

Az ellátás illetékesei
pedagógus, pszichológus,
családgondozó, iskolaorvos,
gyámügyi illetékes, jogász

Segítői
pszicho-pedagógus

Segítői
iskola,
lakókörnyezet,
pedagógusok

Részesei
pedagógusok
tanulók

Részesei
tanulók,
családjaik

A tanulói személyiség ismerete az eredményes nevelés, fejlesztés alapfeltétele.
A nevelési folyamatban el kell érnünk, hogy:
 tanulóinknak pontos ismereteik legyenek a valóságról (ez a tantárgyi ismereteken túl a
társadalmi együttélés követelményeinek, szabályainak, normáinak az ismeretét is jelenti.)
 magatartásuk ezekkel az ismeretekkel összhangban legyen
 értékes személyiségjegyekkel, tulajdonságokkal rendelkezzenek
Tanulóinknak a valóságra vonatkozó ismeretei a nevelés folyamatában formálódnak, tartalmilag
gazdagodnak, mélyülnek.
 Teremtsünk olyan tapasztalási lehetőségeket, amelyben biztosítjuk a tartalom helyes
felfogását, megértését. A tapasztalatot tegyük gyakorivá! (csoportmunka, projekt
módszer)
 Fontos a felnőttek részéről a helyes minta, pozitív tapasztalat alapján a cselekedtetés,
ennek rendszeressé tétele, következetes gyakorlása alapján alakul ki a szokás.
 Az absztrakt (elvont )fogalmak precíz kialakítása nagyon fontos láncszem a nevelés
folyamatában, de törekedjünk arra, hogy ezek a fogalmak beilleszkedjenek a viselkedést
irányító szabályokba, pozitív normákba.
 Érjük el az azonos álláspontot, így kevesebb tanuló fog a szabályok ellen véteni.
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Az azonos vélekedés emelkedjék viselkedést motiváló erővé, vagyis: meggyőződéssé.
A pozitív érzelmeknek kell nagyobb szerepet kapniuk.

A magatartás a személyiség lényegének egyik legfontosabb kifejezője, fejlesztésében nagyon
fontos annak elérése, hogy tanulóink minden helyzetben az erkölcsi követelményeknek megfelelő
magatartást tanúsítsanak. Ez jelenti a követelmények pontos ismeretét, a magatartásban való
realizálódását.
Ahhoz, hogy az ismeretek a mindennapi viselkedésben, magatartásban megnyilvánuljanak,
fontos:
Az akarat fejlesztése
 A pontos cél kitűzése
 Választás, döntés, elhatározásra jutás
 A tevékenység végrehajtásához szükséges eszközök, a lehetséges megoldási módok közül
a legmegfelelőbb kiválasztása
 A cselekvés végrehajtása
 A tevékenység ellenőrzése, értékelése
Helyes készségek és szokások alakítása
 Sok készséget és jó szokást kell kialakítanunk, s ha már rossz szokások alakultak ki a
tanulóknál, azok leküzdése párhuzamosan megy a helyettük funkcionáló jó szokások
alakításával.
 A tanulással kapcsolatos rossz szokások helyett megtanítjuk a gyerekeket helyesen bánni
az idővel, tananyaggal, vagy a tartalmatlan időtöltés helyett megtanítjuk a szabad idő
helyes kihasználására.
Konkrét viselkedésmódok alakítása
Célunk a nevelés folyamatában az, hogy tanulóink minden körülmények között a lehető legjobb,
legszebb, legetikusabb módon viselkedjenek. A következetesen helyes, értékes viselkedés fejlett
magatartást eredményez, az pedig fejlett, értékes személyiségre utal.
A jellem alakítása
A tudatra hatás minden mozzanata és a magatartás alakítása eredményeképpen kialakul a jellem.
Célunk, hogy tanulóink értékes személyiségjegyekkel rendelkezzenek. Ezek:
 értékorientáció
 igényszint
 az aktivitás szükséges a személyiségben, mert teljes hiánya gyáva, tehetetlen embert
mutat
 a motivációs bázis
 a közösségi jelleg (közös és egyéni felelősségvállalás)
 az önállóság: legyen ereje ellenállni a negatív hatásnak, győzze meg társait a helyesebb
választásról.
 fegyelmezettség
 kreativitás: felszabadult, derűs, könnyed atmoszférájúnak kell lennie az iskolának, ahol a
tanulók kérdezhetnek, találgathatnak, a pedagógusok a jó kérdéseket, az ügyes
gondolatokat, ötleteket méltányolják!
 az énkép, önértékelés: a nevelési folyamatban a tanulóban ki kell alakulnia a tárgyilagos,
reális önértékelésnek
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A személyiségfejlesztés módszerei az iskolai oktató-nevelő munkában:
 A követelések nélkülözhetetlenek a nevelésben. A felnőttnek joga és kötelessége a
gyermek fejlődését jóval az autonóm erkölcs és önálló világnézet kialakulása előtt
megfelelő követelésekkel pozitív irányba befolyásolni, irányítani.
 A meggyőződés módszere kifejlett formában a serdülőkortól alkalmazható. Ezt a szintet
azonban előkészítjük, megalapozzuk a korábbi években.
 A nevelőmunkában nagyon gyakran van szükség a jutalmazás és büntetés alkalmazására.
A jutalmazás a tanulók teljesítményének, viselkedésének, cselekvéseinek elismerő
értékelése, pozitív hatást gyakorol a tanulóra, önbizalmat ad, bátorságot kelt, energiákat
hoz mozgásba és cselekvésre ösztönöz. Mindezt kellemes érzelmek kísérik, amelyek
fokozzák a tanuló aktivitását. A büntetés teremtsen egyensúlyt a követelmény és a tanuló
teljesítménye, viselkedése között.
 A példaadás jelentősége a szuggesztív hatásban, a gyermek részéről az utánzói hajlamban
van. Tehát, azokat a tulajdonságokat, magatartásformákat, amelyeket a tanulóban ki
akarunk alakítani, vonzóvá kell tenni számukra, be kell láttatni értéküket, hasznosságukat.
 A szoktatás határozott, következetes, pozitív motivációjú legyen.
 A pedagógus személyisége és az általa megvalósított vezetői stílus együttesen határozza
meg a tanulói személyiség fejlődésének és a tanulmányi teljesítményalakulásának
jellegét. A pedagógus olyan személyiségvonásokkal rendelkezzen, hogy önmaga is
kedvező nevelő hatások forrása legyen.
A tanulók személyiségfejlesztése, harmonikus öröm- és alkotóképes emberré nevelése
megkívánja azt a nevelési többletet, amelyben a világra vonatkozó ismeretekkel szinkronban
fejlesztjük neveltjeink belső, pszichikus világát, társas kapcsolati és egyedi készségeit is.
A személyiség legfontosabb összetevői: értelem, érzelem, akarat, jellem.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a különböző tanórai, illetve tanórán
kívüli tevékenységek során valósulnak meg.
A kötelező és választható tanórák és a napközi keretében végzett személyiségfejlesztés során a
nevelő a környezettel való hatékony kölcsönhatás, eredményes problémamegoldás révén
viselkedési modellé válhat a tanulók számára. A nevelő szervező tevékenységének
eredményeként kialakulhatnak a tanulók képességeinek, igényeinek megfelelő helyzetek,
feladatok, az aktivitásuk mozgásba lendül.
Kiemelt területként kell kezelnünk az iskolába kerülés korszakát, hisz ekkor az első
osztályosoknak be kell illeszkedniük egy érzelmileg lazább kötődést jelentő közösségbe az iskola
közösségébe, ahol találkoznak a társadalmi elvárásokkal.
Az első osztályos nevelőknek kell segítséget nyújtaniuk a beilleszkedéshez, el kell érniük, hogy
kialakuljon a szorongásmentes légkör, ahol a gyermekek megfelelő sikerélményhez jutva
képességeik legjavát tudják nyújtani, ugyanakkor társaikhoz, nevelőikhez harmonikus kapcsolat
fűzi őket.
Meg kell ismerkedniük az iskola hagyományaival, értékeivel és el kell érni, hogy azokra büszkék
legyenek az iskola falain belül és azon kívül is.
Az alsó tagozat feladata a személyiség formálás terén az alapozás, hisz a tanulók a kisgyermeki
korból a kiskamasz kor felé haladással, eközben személyiségük nagymértékben változik, alakul.
Ki kell alakítanunk az én harmóniáját, az önismeretet, önelfogadást, önértékelést.
Célunk továbbá a tanulók
 személyisége„erejének”, „épségének” növelése (kompetencianövelő stratégia )
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konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése
személyiségére, életére irányuló megterhelések, a környezetéből származó ártalmak
csökkentése prevenciós feladatok, programok megvalósítása által.

A konstruktív életvezetés olyan életvitel, mely
 szociálisan értékes, mert hozzájárul a közösség fejlődéséhez
 az egyén szempontjából eredményes, mert hozzájárul más értékek termelésében való
részvételhez.
Ennek megalapozásaképpen
 ösztönöznünk kell a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartás-és tevékenységrepertoár
kialakítását
 ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítését
 segítenünk kell a személyiség ösztönző-reguláló sajátosságcsoportjának kiépítését
 a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának,
a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése
 az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését
figyelembevevő nevelés alkalmazása
 olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési
folyamatnak nemcsak tárgya, sokkal inkább alanya
 az egyértelmű elvárások és feladatok a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának,
önállóságának tiszteletben tartásával párosuljon.
A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelt eszköze a műhelymunka, amely sajátos tanárdiák kapcsolatot eredményez. A célazonosságon alapuló közös munka toleranciát, egymásra
figyelést, vitakészséget, a meggyőzés és meggyőzetés képességét, tanulási módszergazdagságot, kultúrált magatartást, az elmélyült ismeretszerzés és a folyamatos önellenőrzés
képességét fejleszti. A műhelymunka színterei az erdei iskola, a különféle szaktáborok,
szakkörök.

1.3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.3.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz
és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott,
ahol erre szükség van;
 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket
kell kialakítani és teljesíttetni;
 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és
eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a
nevelés, oktatás folyamatába;
 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban
az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal
összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást.
A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára.
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A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a Köznevelési törvény
foglalja össze. A törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező
feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, melyeket
ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például:
 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
 A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó
hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.
 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:
A fogyatékosság típusa, súlyossága.
A fogyatékosság kialakulásának ideje.
A sajátos nevelési igényű tanuló:
o életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
o képességei, kialakult készségei,
o kognitív funkciói, meglévő ismeretei.
A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás,
életvitel.
Szervezeti formái:
- egyéni fejlesztés ( 1-3 fő )
- kiscsoportos fejlesztés ( 4-6 fő )
a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben leírt és ajánlott óraszám alapján.
Ütemterv az egyéni és kiscsoportos foglalkozásokhoz
A fejlesztés elmélete és módszertana
A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók:
- pontos és differenciált vizuális észlelés
- forma, méret, szín pontos felfogása
- összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás).
- megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura,
háttér észlelése)
- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése
- vizuális információk téri elrendezése
- vizuális információk sorba rendezése, szekventálása
- a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok
kiemelése
- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe
foglalása
- összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása
- a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása(a
keresztcsatornák együttműködése)
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-

rövid idejű vizuális-verbális memória
szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kijelölt
fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel az egész
tanév folyamán.
Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések
Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé
Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések
Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé
Módszerek
Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra
építve kerülnek kialakításra.
Kidolgozott fejlesztő programok
Tervezett szenzomotoros tréning
Sindelar-program
Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban
Egyéb fejlesztő terápiák
Érzékszervek működésének fejlesztése
Érzelmi intelligencia
Beszédfejlesztés
Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák
Korai fejlesztés módszerei
Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése
Viselkedés korrekciós módszerek
Figyelem fejlesztő gyakorlatok
Kommunikációs készség fejlesztése
Családpedagógiai módszerek
Tanulást segítő programok
Informatika és audiovizuális technika alkalmazása
Relaxációs módszerek
A fejlesztés fő területei
Nagymozgások
- kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom,
testséma, testi egészség.
Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja)
- egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, téri
orientáció, oldaliság
Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások)
- a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási
diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció,
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szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,
finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok–
különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció.
Személyiségfejlesztés
A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind
hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motorospszichés kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi.
A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is.
Pszichomotoros fejlesztés részterületei
Téri–idői tájékozódás
A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán
szétválaszthatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében
szétbonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás
miatt is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik
terület javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma
részképességeink egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven
nem választhatók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. Egy
hierarchikus rendszerben épülnek egymásra, és egyénekre jellemző sajátos mintázatot alkotnak.
Testséma
Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A gyermekeknek
meg kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik létét, kiterjedését,
és természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni testüket, annak
azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. A testről alkotott
kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt tapasztalható meg. Először
a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt követik a testrészek részei. A
folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A fejlesztés legfontosabb eszköze a
tükör, melyben a gyermekek látják magukat, másokat, ténylegesen szembesülnek saját – és
mások – testének tulajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során nem csak
a testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát
is. Ez már a testfogalom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle módon történő
érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fogalmának fokozatos kialakítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=bemutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a megnevezés később is ráér.
Téri tájékozódás
A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A
gyermekek önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő
tárgyak elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell
tudniuk határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják el,
hiszen e tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van
lehetőségük arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való
elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a
tapasztalatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba
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önteni. Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a térirányokat
jelölő szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később is. Minden, ami
állandóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos
változásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei
megismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók,
kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy örömforrás a gyermekek
számára.
Idői tájékozódás
Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a gyermekek számára. Míg a
mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan
számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez
kötünk.
Lateralitás (oldaliság)
Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága)
A gyermekek születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd
kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy
baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró
tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása
egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének
alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének tekinthető
a dominancia kialakulása.
A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek
felfedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A
gyakorlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy ezekből
kettő van. (Pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az ilyen
típusú gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése,
azok megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek
eredményeként pedig a lateralitás.
A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell végezni
a gyermekek tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös munkájára
van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb feladatok
kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak egyensúlyozása, guruló tárgyak
megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a gyermek egyik keze sem
domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor
a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb
használat társul).
A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a testsémaés téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az oldaliság
kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a téri
tájékozódás fejlődésével a mozgás keretén belül.
Mozgásfejlesztés
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. A
mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész énjükre,
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szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja személyiségfejlődésüket,
ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét mozgásos tevékenységek által
szerzik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri tájékozódását, egyensúlyérzékét,
a test összerendezett (koordinált) mozgását, állóképességét, izomrendszerét, testi erejét.
Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő
munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének érvényesítése,
a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehezebb
gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja a gyermek. A másik
fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugyanakkor a
pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről.
Nagymozgások
Ide tartoznak az alapmozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A
mozgásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több
funkciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a
mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben
pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz).
A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy mely
terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi
mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A mozgásos
gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van a
ritmusérzék fejlődésére.
A mászás-terület nehézségi sorrendben megtervezett fejlesztési terve:
- talajon történő mászások térden és kézen támaszkodva
- talajon történő mászások talpon és kézen támaszkodva
- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok
- a megjelölt sávok szűkítése
- talajon történő mászások hátrafelé térden és kézen támaszkodva
- talajon történő mászások hátrafelé talpon és kézen támaszkodva
- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok hátrafelé
- a megjelölt sávok szűkítése
- az előző analógiát követve padon végeztetve a mozgássorozatot
- az előző analógiát követve pad páron végeztetve a mozgássorozatot oda–vissza
irányba
Finommozgások
A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek kivitelezéséhez
a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A gyermekek iskolába
kerülése előtti időszakban szintén nagyfokú figyelmet kell fordítani a finommotorika
fejlesztésére. Fontos, hogy az írástanulás folyamata minél kevesebb nehézségekbe ütközzön,
ugyanakkor a kézügyességre a többi tantárgy ismereteinek elsajátításánál is igen nagy szükség
van.
Az aprólékos mozgások kivitelezése kisebb izomcsoportok, izomrészek elkülönített szabályozását, rugalmas izomműködését igényli. Minél jobban képesek erre az irányításra a
gyermekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre
nehezebb és bonyolultabb tevékenységek elvégzését teszi lehetővé számukra.
A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, az
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ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához
számos tevékenység tartozik.
Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, versekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás,
festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a fokozatosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. Mindig
egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő nehezebb
funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a
feladatvégzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning
kezdetén sikerélményhez jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára,
majd fonálra – fokozatosan csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –apró
gyöngyök fűzése damilra, cérnára.
Egyensúlyérzék
A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében jelen
van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk,
nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos
fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelentős
kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nincs jelen.
Ez a képesség segít például abban, hogy a csecsemőkorú gyermek át tudjon fordulni egyik
oldaláról a másikra, az egyéves korú gyermek meg tanuljon járni. Az egyensúlyozás lényege,
hogy a gyermekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb vissza tudjanak térni.
Természetesen minél rövidebb ez a visszatérési idő, annál fejlettebb az egyensúlyérzék
képességük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős
szervünk a fül, az érzékelő központ a belső fülben található. Ahhoz, hogy az ember egyensúlyozni tudjon, alátámasztási felületre van szüksége, így jelen esetben a talp fontos szerepet tölt
be. A fejlesztő tréning folyamán – mint valamennyi képesség esetében – szintén figyelni kell a
fokozatosság elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási felületen
végzendő feladatoktól kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé.
Természetesen a nehézségi fokozatokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn
(padon): egész testfelületen (hason, háton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) –
térdelőtámaszban (előre, háttal); nehezíthető a feladat, ha párosan végzik a gyermekek a
gyakorlatokat.
A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája:
o a programok, programcsomagok összeállítása,
o a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés,
o közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő
habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a
konzultációban.
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető,
melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:
 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének
felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások
alkalmazása.
A
módszerek,
módszerkombinációk
megválasztásában
a
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„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az
elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi –
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök
alkalmazását.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia,
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező
pedagógus, aki:
a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait,
szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet
biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat
alkalmaz,
a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti – a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói
teljesítmények elemzése alapján szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott
szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz,
egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező –
gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során:
 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését,
 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.),
 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről,
 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására,
 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra,
 együttműködik több pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – ennek
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik:
 az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai
szolgáltatását,
 az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a
megyei/fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.
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1.3.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
E fogalommal jelölik mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz,
vétenek ellenük, illetve kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal zavarják a tanárt és
társaikat. Ide tartoznak azok is, akiknek magatartási stílusa közli negatív beállítódásukat az őket
körülvető társas/iskolai környezettel szemben.
Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, mert a
problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Az iskolai
követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializált
gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre.
A nehezen kezelhető, szociálisan inadaptív gyerek nem azonos a rosszul nevelt gyerekkel.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb
ismertetőjelei:
 a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási
követelményeknek,
 passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak,
 nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni,
 testi és pszichés tünetei vannak,
 személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, hibás
automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus görcsök
stb.).
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenységek:
Szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és
gyermekjóléti szolgálattal.
Fontos:
o a helyzetfelismerés és helyzetértékelés,
o a magatartási zavar feltárása,
o a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve
gondviselőkkel,
o az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása,
o a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti
csoportbontás,
Együtt kell működni:
o a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek,
o az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek.
Törekedni kell arra, hogy
o a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységek során,
o olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő
tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége,
o felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek,
o minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet.
A tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók esetében:
 A megfelelő szakszolgálatok igénybevételét javasoljuk a szülőknek, a segítségnyújtást
összehangoljuk.
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A pedagógiai szakszolgálatok ajánlásainak megfelelően törvényben nyújtott lehetőség
szerint egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, melynek célja
sikeres témazáró dolgozatokra, osztályozó és felvételi vizsgára való felkészítés,
képességfejlesztés.
Pedagógiailag indokolt esetben kezdeményezzük a gyermek bizonyos tantárgyak
osztályozása alóli mentesítését, ezzel szolgálva a korcsoportban való haladás lehetőségét.

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk:
 Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer,
konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás
hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás,
agresszivitás, stb.
 Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelemhiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak
szekunder jellegű memória).
 Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és
figyelemhiány, túlzott elvárások stb.)
A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti
csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak.
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi
fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és
környezetével egyensúlyban éljen.

CÉLKITŰZÉSEK
I. Pszichés zavarok esetén:
az adott diszfunkció
csökkentése, esetleg
megszüntetése
a korábbi fejlődési
szakaszban gyökerező
hiányosságok és torzulások
feltárása, rendezése,
újratanulása.
Érzelmi életük egyensúlyban
tartása, sikereik és kudarcaik
egészséges feldolgozásának
segítése.

Feladatok

Az okok (diszfunkció)
felkutatása különböző
diagnosztikai módszerekkel
(pszichológus).
A diszfunkció kezelése
megfelelő terápiákkal:
- személyiségfejlesztés
egyéni és csoportos
tanácsadás,relaxáció
kognitív terápiák (Coping
Cat) elsődleges és másodlagos kontroll erősítése
program (PASKET)
- kommunikáció
A kompenzáló
szerepjátékok
magatartásformák elhagyása.
szerepáttétel
szituációs játékok
II. Tanulási zavar esetén:
A tanulási nehézség
csökkentése vagy
megszüntetése

Kritériumok
Életkorának megfelelően a
gyermek is értse meg a
problémát.
Érezze szükségét és fogadja el
a segítségnyújtást.
Kooperáljon (tanácsadókliens kapcsolatban).
Csökkenjenek a szorongások.
A megküzdő mechanizmusok
erősödjenek.
Érzelmi reakcióik a helyzethez
adekvátak legyenek.
Kompenzáló mechanizmusaik
száma és intenzitása
csökkenjen.

Beszédfejlesztés (logopédus): A fejlesztő és fejlesztett
- arány- és hangsúlyeltolódás összmunkája eredményeként
alkalmazása,
fejlődés, változás
mutatkozzék.
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Feladatok
CÉLKITŰZÉSEK
(ez feltételezi az ezt kiváltó ok - a környezet pontos
megszüntetését).
észlelésén és tapasztalásán
alapuló fejlesztés.

Kritériumok
(A fejlődés mértéke és ritmusa
problémánként és tanulóként
változó.)

A tanulási zavart kiváltó okok Legyen látható eredménye a
felderítése és kiküszöbölése a fejlesztésnek az adott tanuló
fejlesztő pedagógusok által.
korábbi szintjéhez képest.
Képesség és készségszint
felmérés.
Fejlesztő, felzárkóztató
programok kidolgozása
személyre szabottan, részleges
kiemeléssel, arány és
hangsúlyeltolódással.
A támasztott követelmények
pontos, objektív
meghatározása az egyén
lehetőségeihez mérten.
A teljesítményorientáltság
csökkentése.
Oldott, bensőséges,
szeretetteljes légkör
megteremtése.
Valamennyi apró, pozitív
irányba történő változás
megerősítése.
A negatív kompenzáló
magatartás ignorálása, más
kompenzálási lehetőségek
feltárása, az okok
megszüntetése.
Törekvés a szülőkkel való
együttműködésre.
III. Szocializációs zavar
Fontos, az életkori
esetén:
sajátosságok ismeretében, az
mivel a problémák a gyermek iskolás gyermektől elvárható
rendszerint a korai
viselkedésformák, és a még
szocializáció rendellenes
nem követelhető kontroll
tanulási folyamatából, illetve szétválasztása.
a családi diszfunkciókból,
vagy a szűkebb környezetéből Pontos meghatározása annak,
erednek, ezért a problémából amit elvárunk a gyermektől és

Tudja, hogy mit várnak el
tőle.
Döntéshelyzetben tudjon jó és
rossz, helyes és helytelen
között választani.
Legyen képes elfogadni és
követni a pozitív modellt.
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CÉLKITŰZÉSEK
adódó zavarokat csupán
csökkenteni tudjuk, de
megszüntetni nem.

Feladatok

Kritériumok

ennek a gyermek számára jól
érthető (életkorának
megfelelő) közlése.

Érezze tanárai, nevelői jó
szándékát.

Célunk tehát a kompenzálás
Feladatunk a pozitív
és a kooperáló szülők segítése modellnyújtás, a pozitív
a nevelési kérdésekben.
megerősítés és a minősítés.
A gyermekben rejlő pozitív
értékeknek kiaknázása.
Szeretetteljes, meghitt légkör
megteremtése.

1.3.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
A folyamat tartalma: Az iskolai oktató-nevelő munkánk célja, hogy mindenki számára biztosítsa
a felemelkedés esélyét megteremtő minőségi oktatást. A gyerekek iskolai kudarcainak
következtében személyiségük nem fejlődik kellően, nehezebbé válik társadalmi beilleszkedésük.
Az információs társadalom széles körű általános szakmai műveltséggel és a szakmai változásra
való alkalmasság képességével is rendelkező új típusú „mobil” szakembert igényel.
Megpróbálunk segíteni diákjainknak a tanulási kudarcok leküzdésében, a hátrányok
ledolgozásában. Tanulási zavaron minden olyan lemaradást, zavart értünk, amely az iskolai
tanulást hátrányosan befolyásolja. Igyekszünk feltárni a tanulási kudarcot, nehézséget előidéző
okokat:


a részképességek hiányait, zavarait,



a magatartási rendellenességeket,



a nem megfelelő tanulási magatartást felismerni.

Alkalmazási terület:



az iskola valamennyi tanulója (felismerése bizonyos szakaszában)
a kiválasztott tanulók (fejlesztés szakaszában)

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei:
 hiperaktivitás,
 szorongásos magatartás,
 térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, b etűk felcserélése),
 mozgáskoordináció zavarai,
 a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszgráfia),
 antiszociális cselekedetek,
 alacsony önértékelés,
 emlékezés zavarok,
 a logikus gondolkodás problémái,
 a spontán kíváncsiság hiánya.
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A folyamat leírása:
Tevékenység

Módszer



1. A tanulási kudarcnak
kitett tanulók
felismerése





tanév eleje

folyamatos





szaktanár osztályfőnök 
szaktanár osztályfőnök 



pedagógus



folyamatos




folyamatos
folyamatos





mentesítés bizonyos tárgyak, illetve
értékelési módszerek alól
csoportbontás

minden pedagógus

érintett pedagógus,

korrepetálást vezető
pedagógus
szaktanár osztályfőnök 



tanulásmódszertan, tanulás tanítása





a tanulási zavarokkal küzdő tanulók
speciális szakemberekhez történő
irányítása (Nevelési Tanácsadó)



szaktanár osztályfőnök 
gyermek-és
ifjúságvédelmi felelős




tesztek újrafelvétele
dokumentumelemzés (a tanuló iskolai
produktumainak célirányos áttekintése)
felhasznált összegek és a megtérülés
arányának vizsgálata
megfigyelés




pedagógus

szaktanár osztályfőnök 

tanév vége
tanév vége



tanév vége



iskolavezetés

szaktanár osztályfőnök
szaktanár osztályfőnök 



szaktanár osztályfőnök 

folyamatos ill.
tanév vége
tanév vége



szaktanár osztályfőnök 

tanév vége





3. A tanulási kudarcnak
kitett tanulók fejlesztése
(iskolán kívül)





Differenciálást szolgáló
újszerű tanulásszervezési
eljárások

szaktanárok

dokumentumelemzés (a tanuló iskolai
produktumainak célirányos áttekintése)
beszélgetés (gyerekkel, szülővel)
a tanulók tanulási szokásainak
felmérése
egyéni (képesség) fejlesztés (fejlesztési
terv alapján)
differenciált tanóravezetés
korrepetálás





4. A fejlesztés
hatékonysága, értékelés

képességek felmérése iskolába lépéskor 
képességek felmérése az iskoláztatás
folyamán pl: induktív gondolkodás
mérése
megfigyelés


Határidő

szaktanár,

osztályfőnök
szaktanár osztályfőnök 




2. A tanulási kudarcnak
kitett tanulók fejlesztése

Felelős

tanulmányi eredmények elemzése
(dokumentumelemzés)
 beszélgetés (gyerekkel, szülővel)
Differenciált rétegmunka
Kooperatív tanulásszervezés
Projektpedagógia
Drámapedagógia
Kommunikációs gyakorlatok
Cselekvő magatartás és tevékenység
Vita



iskolavezetés

szaktanár
osztályfőnök szaktanár 

tanév eleje, illetve
közben
folyamatos
első félév

tanév eleje, ill.
folyamatos
tanév eleje, ill.
folyamatos
tanév eleje, ill.
folyamatos
folyamatos

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 a nívócsoportos oktatás,
 az egyéni foglalkozások,
 a felzárkóztató foglalkozások,
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használat,
 a napközi otthon,
 továbbtanulás irányítása, segítése,
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 a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése.
A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék lehetnek.
Minden alkalmazott eljárás személyfüggő.
Az antiszociális magatartást tanúsító tanulót
 fegyelmező intézkedésekkel próbáljuk jó útra téríteni,
 igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó, a rendőrség, a gyámhatóság segítségét,
 végső esetben az iskolai tanulóközösség védelmét helyezzük előtérbe, és keressük az
intézményváltoztatás lehetőségét.
Mindezen munkában az iskola elsőszámú partnerének a szülői házat tekinti, a szülőkkel
együttműködve keresi a megoldást. Elvárja a szülőktől a folyamatos kapcsolattartásban való
közreműködést, a problémák megoldásában való aktív részvételt. Ennek megvalósulásáért az
iskola minden törvényes eszközt igénybe vesz, igyekszik a diákjogokat tiszteletben tartva, az
iskolai munkarend és házirend következetes betartása mellett tanulóit demokratikus légkör
nevelni.
1.3.4. A szociális hátrányok , hátrányos helyzet enyhítését segítő tevékenységek
Célunk: A szociális hátrányokkal küzdő tanulóink problémáinak csökkentése.
Szociálisan hátrányos helyzetűeknek tekintjük azokat a diákokat, akiknek családjában olyan
kevés a havi jövedelem, hogy emiatt a családnak megélhetési problémái vannak. Környékünkön
lévő munkanélküliség, a növekvő válások száma miatt a szociális hátrányokkal küszködő
tanítványaink száma évről évre folyamatosan nő.
Folyamat leírása:
Tevékenység

Módszer


1. A szociálisan hátrányos

helyzetű tanulók
felismerése

2. A szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók anyagi

támogatása, a lehetőségek
feltárása


3. Az iskolánk nyújtotta 
nem anyagi jellegű segítés 


Felelős

megfigyelés



kapcsolatfelvétel a helyi
családsegítő szolgálattal
rendeletek figyelése és
alkalmazása pályázatfigyelés
(esély –egyenlőség, stb.)
tanulmányi kirándulás
támogatása
tankönyvtámogatás
ingyenes tankönyvhöz juttatás
differenciált foglalkozás
felzárkóztatás
egyéni foglalkozás

Határidő




osztályfőnök osztályban
tanító tanárok
ifjúságvédelmi felelős




ifjúságvédelmi felelős
osztályfőnök



szeptember 30,
ill. folyamatos



osztályfőnök
szaktanárok



folyamatos

szeptember 30,
illetve folyamatos



Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek a kompetencia alapú oktatásban:
 A kooperatív technikák változatos alkalmazása elősegíti az együttműködés, az empátia
kialakítását, mélyítését.
 Civil életben való sikeres részvételre való felkészítés céljából változatos gyakorlatok,
feladattípusok megjelenítése a tanórai és tanórán kívüli munkában.
 Az argumentációs készség fejlesztése.
 Kommunikációs és vitakultúra fejlesztése.
 Környezeti nevelés erősítéséhez a szociális kompetenciák fejlesztése, valamint az
életpálya programcsomagok alkalmazása.
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A szociális hátrányok és a beilleszkedési nehézség problematikája tapasztalataink szerint igen
gyakran összefonódva jelentkezik és erősítik gyakran egymás negatív hatásait.
A beilleszkedési zavarok befolyásolják az ismeretek elsajátításának ütemét, mélységét, a
képességek fejlődését. És fordítva: a szűk körű ismeretek, fejletlen képességek gátolják a
személyiség kedvező irányú kibontakozását.
A beilleszkedési zavarokkal, neveltségi hátrányokkal küzdő gyerekek nem sajátították el a
társakkal, felnőttekkel való érintkezés alapvető készségeit, szokásait. Többnyire bizonytalanok,
visszahúzódók, vagy éppen ellenkezőleg: gátlástalanság, féktelenség, agresszió, gyakran változó
hangulatuktól befolyásolt magatartás jellemzi őket.
A szociokulturális hátrány általában a tanulók megfigyelő, emlékező és gondolkodási
képességeiben tapasztalható lemaradásban, a fejletlen feladattudatban és az érdeklődés hiányában
mutatkozik meg.
A hátrányok negatív hatásaitól halmozottan sújtott tanulóink mellett sajnos megtalálhatók a
"tiszta", tehát vagy csak szociális (szociokulturális), vagy csak neveltségi hátrányokkal küszködő
tanulók is.
Az ezzel kapcsolatos tevékenységünk három feladat köré csoportosítható:
 a hátrányok felismerése, milyenségének diagnosztizálása
 az okok felderítése
 tennivalóink megtervezése
 maga a hátrányt csökkentő pedagógiai munka.
Az okok felderítésének elengedhetetlen feltétele a családokkal való folyamatos, őszinte légkörű
kapcsolattartás, amely a szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon realizálódik,
de meg kell nyilvánulnia a bizalomnak, a segítőkészségnek az iskolai élet szinte minden területén.
(a Szülők Közösségével való partneri együttműködés, a nyílt napok rendszeres megszervezése,
össz-szülői iskolai értekezletek összehívása stb).
A segítséget a speciális fejlesztés jelentheti egyrészt, melynek színterei a következők:
 jól szervezett differenciált óravezetésű tanítási óra
 a korrepetálás, amely a készségfejlesztését is magára kell, hogy vállalja (beszédkészség,
gondolkodás, akarati tulajdonságok stb.)
 a napközi otthon, amely rendkívül lényeges pótló szerepet kell, hogy vállaljon
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
 felzárkóztató foglalkozások
 tehetségfejlesztés
 nyári táboroztatás
Erősíthetjük tanulóink közösségbeli helyzetét, ha személyre szóló feladatokkal bízzuk meg őket.
A közösségbe való beilleszkedést megkönnyíthetjük azzal is, ha következetesen törekszünk arra,
hogy hangnemünk, viszonyunk pozitív legyen velük, így is rokonszenvet ébresztve társaikban
irántuk. Ha ez sikerül, építhetünk a tanulói szolidaritásra, a kialakuló barátságokra,
működtethetők a tanulópárok, az eseti tanulói korrepetálás.
Amennyire lehet, enyhíteni kell a rászorulók anyagi gondjain. Talán az egyik legszebb és
legfontosabb pedagógusi feladat a nehéz sorsú, de tehetséges gyermekek számára az
esélyegyenlőség biztosítása.
A drog- és bűnmegelőzéssel a helyi rendőrség szakembereivel tartott osztályfőnöki órákon
foglalkozunk 7-8. osztályban. Mindennek előkészítését biológia órákon végezzük a
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szenvedélybetegségek tárgyalása során, felhasználva hozzá könyvtári munkát, tanulói-tanári
előadásokat és filmvetítést.
A negyedévenkénti szokásos találkozók mellett közös családlátogatásokon veszünk részt,
segítséget nyújtunk a rászoruló gyerekek táborozásának, valamint karácsonyi és gyermeknapi
megvendégelésének szervezésében, illetve támogatjuk a gyermek klub szervezését.
Elengedhetetlen, hogy szakmailag folyamatosan képezzük e téren is magunkat, és jó kapcsolatot
tartsunk a Pedagógiai Szolgálattokkal.
A szociális hátrányok kiszűrésére és enyhítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik
iskolánkban. A gyermekvédelmi munka azonban nemcsak az ő feladata, mert hatékony
segítségnyújtást csak a tantestület, a vezetőség aktív közreműködésével érhető el.
A szociális hátrányok enyhítésének főbb területei a következők:
 étkezési térítési díj csökkentése
 ingyenes, vagy részben ingyenes tankönyvtámogatás
 a tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerekek ruhával, cipővel, felszereléssel
történő támogatását a szülők közösségének bevonásával szervezzük
 drog- és bűnmegelőzési előadások
 pályázatok.
1.3.5. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységünk
„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az
egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának. De ha a tehetséges gyermeknek nem segítünk
abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia.” ( Gallagher)
A tehetséggondozás kulcsfontosságú tényezői a pedagógusok, akiknek a tehetségfejlesztő munka
során három nehéz feladatot kell megoldaniuk.
Mindenekelőtt embert kell formálniuk a gyermekekből. Tehát a tanulók személyiségének minden
értékes vonását gondos szakértelemmel és megértő humánummal kell kibontakoztatniuk. Így a
jellemet, az akaraterőt, és a közösségi szellemet, amelyek részben a motiváció fogalomkörébe
tartoznak.
A gyermekekben gondosan fejleszteniük kell azt az általános értelmi képességet, amely minden
pályán szükséges az érvényesüléshez.
Végül, de nem utolsósorban, keresniük kell minden gyermekben azt vagy azokat a speciális
mentális adottságokat, amelyek bennük a legjobbak és az átlagost meghaladják. A
pedagógusoknak nincs szebb és nemesebb feladatuk, mint a gyermekek sokszínű szellemi
adottságai között meglelni és kibontakoztatni a legjobbat, és a pályaválasztás során ebbe az
irányba egyengetni útjukat.
„Hogy ne legyen hátrányos helyzet a kivételes szellemi adottság-képesség!”
Ezért - az Erika Landau által megfogalmazottak szellemében - célunk, hogy...
 ...felismerjük a tehetséget ,
 ...megértsük a tehetséget és megjelenési formáit,
 ...segítsünk a tehetségeseknek abban, hogy felismerjék és fejleszthessék képességeiket,
 ...kielégítsük a tehetséges gyermek szükségleteit (megismerési, alkotási, biztonsági,
elfogadottsági)
 ...ösztönözzük intellektusát és kreativitását,
 ...bevonjuk a tehetségeseket társadalmunk jelenlegi problémáiba,
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...erősítsük a tehetséges személyiséget, hogy képes legyen vezető szerepet vállalni,
...felkészítsük a gyermeket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhasson a jövőben.

Tehetséges tanítványunk igen kevés van, ezért azoknak a jó képességű tanulóinknak a
fejlesztését is fel kell vállalnunk (érdeklődési területüknek és szintjüknek megfelelően), akik
az átlagból valamilyen területen kevésbé vagy jobban kiemelkednek.
A tehetség - összetevők legfontosabb jellemzői:
Átlag feletti képességek:
 magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációkészség,
 jó memória és beszédkészség,
 kiváló matematikai logika, téri viszonyok átlátása,
 speciális képességek (pl.: zenei, pszichomotoros stb.),
 alkalmazkodóképesség, új helyzetben hamar feltalálja magát,
 kritikus, független gondolkodás,
 gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás,
 a lényeges és a lényegtelen dolgok megkülönböztetésének képessége.
Kreativitás:
 gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás,
 ötletgazdagság, szokatlan feladat - és helyzetmegoldások,
 az új, különös, akár irracionális gondolatok, alkotások, tevékenységek iránti fogékonyság,
 kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság, esetleg a gátlástalanságig fokozódó
kockázatvállalás,
 nonkorformizmus,
 a bizonytalan helyzetek toleranciája, humorérzék.
Motiváció ( feladat iránti elkötelezettség):
 elmélyült érdeklődés, lelkesedés képessége,
 bizonyos témákban meglepő mennyiségű ismeret,
 kitartás, állhatatosság, önállóság, gyakran makacsság,
 belső motiváció, érdeklődés - vezéreltség,
 önbizalom, én-erő, hit saját képességükben,
 magas célok kitűzése az adott témában, területen.
 önkritika, változó reakció mások kritikájára.
Tevékenységek, fejlesztési módok, amelyekkel eddig is éltünk, és amelyeket a jövőben is
folytatni szeretnénk:
 differenciált óraszervezés, óravezetés
 tantárgyi és művészeti szakkörök színvonalas működtetése
 az országos és regionális tanulmányi versenyek lehetőségeinek a kihasználása
 korosztályuknak hirdetett pályázatokra figyelemfelhívás, segítségnyújtás
 könyvajánlások (iskolai és városi könyvtár)
 különböző művészeti, tantárgyi és sport versenyekre való eredményes felkészítésük, és
indításuk ezeken a versenyeken
 az internet használatának tanrendhez igazodó biztosítása
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Differenciáláskor a nevelő metodikai tárának leginkább megfelelő, az adott tanulócsoporthoz
legjobban igazodó módszerek közül válogatunk. Pl.:
 öndifferenciálásra épített óravezetés
 képességek szerinti közvetlen differenciálás
 csoportmunkában való képességfejlesztés
 projekt módszer és kooperatív tanulási módszerek alkalmazása
A képességekhez igazodó fejlesztő munka a napközi otthonos nevelő munkában is jelen van. Az
egyéni foglalkozások keretében mind a lassabban haladók segítésére, mind a jó képességű tanulók
fejlesztésére sok alkalom kínálkozik. Az utóbbi években újra indított iskolaotthonos csoportokban
szervezhető talán a legtudatosabban a differenciált fejlesztés.
Művészeti versenyek:
 vers- és prózamondó versenyek
 mesemondó verseny
 képzőművészeti versenyek
Tantárgyi versenyek:
 matematika
 helyesírási és anyanyelvi
 szépírási (iskolai) 1-4. o.
 Kazinczy szépkiejtési (iskolai, területi) 5-8. o.
 olvasási (iskolai) 2-4. o.
 egyéb szaktárgyi (biológia, földrajz, fizika, kémia) esetenként 7-8. o.
Sportversenyek:
 labdarúgó bajnokságok
 1-8. o. játékos vetélkedők (iskola napok, sport nap)
 futóversenyek
 alkalomszerűen megrendezett városi, területi, országos versenyek
 a diákolimpia versenyei 1-8. o.
Egyéb versenyek, vetélkedők
 polgári védelmi
 KRESZ
 környezetvédelmi
A tehetséggondozás hagyományos területe a szakköri munka. Tulajdonképpen a versenyekre való
felkészítés részben szakköri keretben valósul meg. A szakkörök szervezésének másik fontos célja
az, hogy tanulóink közül minél többen találjanak maguknak olyan tevékenységi területet,
amelyben sajátos adottságaik megmutatkozhatnak. Törekszünk arra, hogy minél többféle, és
mind több korosztályt érintő szakköri kínálatunk legyen, és ezek lehetőleg stabilan működjenek,
bár tudjuk, hogy ez mennyire függ a tantestület összetételétől, vagy épp a diákok érdeklődésétől.
Szakkörök, sportkörök:
 labdarúgás ,
 pingpong,
 kreatív,
 versenyekre felkészítő (matematika, olvasási, anyanyelvi, versmondó, helytörténeti,
környezetvédelmi , sport, stb.)
 számítástechnika (4-8. o.)
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1.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
1.4.1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja,
megteremti.
A pedagógusközösség számára a legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, mivel az
iskolai teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai tételes,
következményekkel járó értékelés az egyéni teljesítményt méri.
A napi munka során a személyre szóló fejlesztés a leghatékonyabban alkalmazott nevelési
módszer. Ennek feltétele a tanár részéről olyan szintű empátia, amely segítségével minden
tanítványának hiteles cselekvési mintát tud felkínálni. A személyiségfejlesztés e személyre
szabott formája azért eredményes iskolánkban, mert minden gyerek megtalálja a testületben a
saját mentorát, és minden pedagógus végigvezeti a benne megbízó, őt mentorának választó
tanítványát egy-egy iskolai életszakaszon.
Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógustestület
műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő igényessége,
humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét.
Közösségfejlesztéssel kapcsolatosan fontosnak tartjuk hagyományaink, ünnepeink jelentőségét,
amelynek nemcsak a gyerekek és a tanárok, de a szülők is aktív részesei.
1.4.2. Közös követelmények:
Hon és népismeret, irodalom, történelem
 Segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel.
 A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének sajátosságait, nemzeti kultúránk
nagy jelentőségű értékeit.
 Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók munkásságát.
 Legyenek tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi
életében.
 Ismerjék meg, gyakorolják azokat, melyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és
népei megismeréséhez, megbecsüléséhez.
 Ismerjék a városi és falusi élet jellegzetességeit, hagyományait.
 Legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek értékeinek,
eredményeinek megbecsülésére, megismerésére.
 Mélyítse el a nemzeti önismeretet, hazaszeretet.
 A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket.
Nemzetközi kapcsolatok
 Ápolásában közvetlenül is vegyenek részt a gyerekek (pl. külföldi táborok)
 Becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük hazánk
szerepét.
 Legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt, különös
tekintettel a hazánkat környező népekre
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Ismerjék meg az európai egység erősödésének jelentőségét.
Szerezzenek információkat az emberiség közös (globális) – főleg Magyarországot
közelebbről érintő – problémáiról, ezek kezelésére irányuló nemzetközi
együttműködésről.

Környezeti nevelés
 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába.
 Képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének enyhítésére.
 Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt.
 Erkölcsi alapelv legyen a környezetkímélő magatartás.
 Ismerjék fel a társadalmi – gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
követelményeit.
Kommunikációs kultúra, konfliktusok kezelése
 Szerezzenek személyes tapasztalatokat a konfliktusok közös kezelése, megoldása terén.
 A kommunikációs kultúra részben a műveltség, a tudás alapja, a társadalmi érintkezés,
egymás megértésének, elfogadásának döntő tényezője.
 Önálló ismeretszerzés, véleményformálás az anyanyelv minél teljesebb ismeretét
kívánják.
 A tömeges passzív információfogyasztás az életvitel és a gondolkodás torzulásához vezet.
Ezért az iskolának az új „audiovizuális” környezetet értő és szelektíven használó
fiatalokat kell nevelnie.
Testi és lelki egészség
 Nagy feladata az iskolának a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése.
 Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlődését.
 Nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot
örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
 Fejleszteni kell a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.
 Nyújtson támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében.
 Fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő
felkészítésre.
A közösségfejlesztés az iskolában mindennapos feladat, hiszen a tanítási órák és a tanításon kívüli
programok is lehetővé teszik e cél megvalósítását.
Az osztályfőnökök felelőssége is nagy ezen a téren. Az osztályfőnöki órák, a közös programok
nagyon sokféle lehetőséget nyújtanak a jó közösség kialakításához.
A diákönkormányzat az éves munkaterv elkészítésénél figyel erre a feladatra is. Az osztályok által
megválasztott képviselők ötleteket adnak a tanév programjainak megtervezéséhez. Közösen
beszélik meg minden esemény előtt a feladatokat, s utána összegezik a tapasztalatokat (melyik
program sikerült jól, s melyiken kellene a jövőben változtatni). A gyűléseken elhangzottakról a
diákok képviselői osztályfőnöki órán tájékoztatják az osztályfőnöküket és az osztálytársaikat. A
diákközgyűlésen az iskolánkba járó diákok elmondhatják problémáikat, véleményüket. Erre az
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eseményre osztályfőnöki órán előre készülnek a gyerekek. A pedagógusok meghallgatják őket,
választ adnak a felmerült kérdésekre.
Az „iskolaszépítési” programba még a szülők is besegítenek.
A felsorolt események az iskola összes tanulóját és pedagógusát közös tevékenységre sarkallják.
Együtt tervezzük és együtt valósítjuk meg elképzeléseinket, mellyel az a célunk, hogy mindenki
jól érezze magát, szeressen ehhez a közösséghez tartozni.
Ragaszkodunk az iskolában kialakult hagyományokhoz.
A gyerekeknek tetsző programokat próbáljuk megőrizni, hiszen ezeket várják, örömmel átélik
újra. De azért mindig kedveskedünk újdonságokkal is.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek osztályfőnöki órán, diák-önkormányzati gyűléseken és a
közgyűlésen elmondják problémáikat, ötleteiket.

1.5. A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének a formái, a
továbbfejlesztés lehetőségei
1.5.1. Közös pedagógiai feladataink
 Az iskolahasználók valamennyien érdekeltek abban, hogy a nevelő-oktató munka
eredményes és hatékony legyen.
 Az oktatás eredményessége nagyobb részben a pedagógusok felelőssége, de segítséget
tudnak nyújtani e téren mind a diákok, mind a gondviselők.
 A gyermekek nevelésének a felelőssége ma Magyarországon első sorban a családé,
azonban rendkívül nagy a szerepe az oktatási-nevelési intézményeknek, az iskolának is.
 A szülők, diákok, pedagógusok együttműködésének tartalmi alapköve a pedagógiai
program alapvető céljainkat megfogalmazó fejezete, hisz ebben kristályosodtak ki közös
nevelési-oktatási törekvéseink, amelyek a NAT-on, a kerettantervi rendeleten és a partneri
igény és elégedettség méréseken alapulnak.
 Az együttműködésnek természetesen vannak hagyományai, azonban a fejlesztés e téren
is lehetséges és szükséges. (A minőségbiztosítási rendszer kiépítése egyébként is
megköveteli a szülő-iskola kapcsolat újraértelmezését, az együttműködés folyamatos
fejlesztését.)
 A közös célok eléréséhez szükséges eszközrendszer működtetése tulajdonképpen
feladatok halmaza, melyek megvalósításában kell együttműködni a szülőkkel,
gyermekekkel.
1.5.2. Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülők segítsége, közreműködése a pedagógiai munkában:
Az iskolánkba járó diákok szülei bekapcsolódhatnak a Szülők Közössége gazdag
hagyományokon alapuló munkájába, amely egyrészt az iskola által vállalt feladatok
megvalósításának segítését, az azokon való közreműködést jelenti, másrészt a célok elérésére
önállóan is kitalálnak és megvalósítanak programokat. Nagymértékben függ a szülők egyéni
adottságaitól, felkészültségétől, hogy mennyire tudnak segíteni gyermeküknek az eredményes
tanulásban.
A szülőkkel fenntartott kapcsolat az egyik legfontosabb feladat számunkra. Nem elszakítani,
kiszakítani akarjuk a problémás gyerekeket családjukból, hanem a még meglévő szülő-gyerek
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kapcsolatokat javítani, ápolni, fejleszteni. Ebben maximálisan számíthatnak ránk a szülők,
azonban ez a folyamat csak velük karöltve valósulhat meg.
A szülőkkel való együttműködés formái
Fontosnak tartjuk az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról (nevelésioktatási), a programokról a szülőket folyamatosan tájékoztatni.
Ezt a feladatot az iskola igazgatója, helyettese, osztályfőnökök, gyermek-ifjúságvédelmi felelős,
tanítók, szaktanárok és a napközis nevelők látják el.
Szülői Munkaközösség értekezletei
A szülők legfontosabb érdekérvényesítő szerve az iskolában a Szülői Munkaközösség, (SZMK),
melynek az iskolai élettel kapcsolatban véleményezési és javaslattételezési joga van. A szülők a
kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg ill. választott
képviselőik (SZMK) útján közölhetik az iskolavezetéssel vagy a nevelőtestület bármelyik
tagjával.
Az SZMK rendszeresen összehívja tagjait, megvitatják az iskola programjait, sőt komoly
segítséget nyújthatnak rendezvényeink lebonyolításában. A képviselőkön keresztül az intézmény
nevelés-oktatási céljainak, követelményeinek világos megfogalmazásával kaphatnak képet a
szülők a mindenkori helyzetről.
A szülőkkel fenntartott kapcsolat az egyik legfontosabb feladat számunkra. Nem elszakítani,
kiszakítani akarjuk a problémás gyerekeket családjukból, hanem a még meglévő szülő-gyerek
kapcsolatokat javítani, ápolni, fejleszteni. Ebben maximálisan számíthatnak ránk a szülők,
azonban ez a folyamat csak velük karöltve valósulhat meg.
A családdal való együttműködésnek a következő formái léteznek iskolánkban:
 havonkénti szülői értekezlet
 évente két nyíltnap
 szülők aktív részvétele az iskolai rendezvényeken
 szülőcsoport meghívott vendégelőadóval
 esetlegesen családlátogatás
 közös kirándulások, programok
 négyszemközti beszélgetések
 megvitatjuk velük az iskola programjait,
 ismertetjük az oktatási és nevelési koncepciónkat
Fontosabb színtereink:
Szülői értekezletek - havonként tartjuk
Feladata:
 szülők tájékoztatása a helyi tanterv követelményeiről,
 az osztályfőnök beszámol az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 tájékoztató az iskola céljairól, feladatairól, valamint az osztályközösség céljairól,
feladatairól, eredményeiről, problémáiról, tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 a szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskolavezetés felé,
 gyerek-szülő kapcsolat erősítése,
 szülők és pedagógusok hatékony együttműködésének kialakítása.
Fogadó órák célja:
 a szülő és a pedagógus személyes találkozása,
 a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal,
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 helyzetértékelés a tanuló neveltségi szintjéről, tanulmányi előmeneteléről, munkájáról.
Nyílt tanítási nap vagy óra
 a szülő betekintést nyerhet az iskola oktató-nevelő munkájába a pedagógus
beleegyezésével és a vezető engedélyével.
 láthatja gyermekét, hogyan illeszkedik az órai munkába (aktív-e).
 személyesen megtapasztalhatja az óra lefolyását.
 tájékozódhat gyermeke és az osztályközösség életéről, mindennapjairól, Időpontját a
pedagógusok jelölik meg.
Írásbeli tájékoztatás
 a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, különféle iskolai vagy osztályszintű programokról történhet:
- üzenő füzetbe,
- tájékoztató füzetbe,
- ellenőrző könyvbe
- szóróanyagon
- nyilvános faliújságon
- internetes oldalon www.vadaskertiskola.hu
Egyéb kapcsolattartási formák lehetnek:
 szakkörök szülők általi vezetése
 szereplésekre való felkészülésbe szülők bevonása (pl. farsang)
 családos kirándulások
 tanulmányi kirándulások megszervezésébe és lebonyolításába szülők bevonása
 családos színházlátogatások
 családlátogatás
A továbbfejlesztés lehetőségei:
 szülői fórumok, vitaestek rendezése
 a panaszkezelési rend megismertetése és betartásának módja
 évente-kétévente ( MIP alapján ) elégedettségvizsgálat, igényfelmérés
 a szülői visszajelzési rendszer fejlesztésére irányuló tevékenység.
1.5.3. Tanulóink és pedagógusaink együttműködése
 A pedagógusok elérhetőek és kommunikációra készek a tanulók számára, arra
bíztatják őket, hogy osszák meg élményeiket, ötleteiket és gondjaikat velük;
figyelemmel és tisztelettel hallgatják egymást.
 A pedagógusok faji, vallási, családi hátterüktől függetlenül egyforma
megbecsüléssel és figyelemmel viseltetnek valamennyi tanuló iránt.
 A pedagógusok elősegítik a gyermekek felelősségérzetének, önszabályozásának és
önkontrolljának kialakulását. Világos, egyértelmű és következetes határokat
szabnak az osztályban történő viselkedésre.
 A pedagógusok támogatják a gyermekek érzelmi fejlődését, különböző
módszereket tanítanak, gyakorolnak, amelyek segítségével a gyerekek képesek
érzelmeiket kifejezni, problémáikat megoldani.
 A pedagógusok nyomon követik a tanulók intézményen belüli és azon kívüli
tevékenységét, elismerik a kiemelkedő teljesítményeket, értékelő iskolagyűlésen
kéthavonta nyilvánosan is megdicsérik tanítványaikat.
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A pedagógusok többféle tanítási módszert alkalmaznak az eltérő képességű
gyermekek tanulásának és fejlődésének elősegítésére. Új élményekkel bővítik a
gyerekek érdeklődési körét, ötletekkel vagy problémákkal ismertetik meg őket,
melyek a tanulókat gondolkodásra serkentik, s a kihívások egyben megoldási
mintákat is hívnak elő.
A pedagógusok igyekeznek folyamatosan figyelemmel kísérni a tanulók azon
igényeit, melyek fejlődésüket szolgálják.
A pedagógusok a minőségirányítási program keretein belül igény- és
elégedettségmérést végeznek a tanulók körében, ezzel biztosítva az intézmény
gyermekközpontúságát.
A pedagógusok igyekeznek elkerülni a tanulók fölösleges túlterhelését,
gondoskodnak fejlődésük folyamatos nyomon követéséről és értékeléséről.

A tanulókkal való együttműködés színterei: minden tanórai, tanórán kívüli és szabadidős helyzet,
valamint a gyerekek igénye szerint egyeztetett egyéb időpont.
1.5.4. Együttműködés a fenntartóval és más intézményekkel
Iskolánk kiegyensúlyozott kapcsolatot tart fenn a működésében érintett szervekkel. Az
intézményvezetők havonta, de szükség szerint gyakrabban is, igazgatói értekezleteken vitatják
meg az iskolai élet jogi, gazdasági és egyéb intézkedésekkel járó feladatait. Rendszeresen
megtörténnek a szakmai tárgyú egyeztetések.
A város többi oktatási intézményével kitűnő kapcsolatot tartunk fenn.
Más iskolákkal is levelezésben állunk, szívesen vesszük megkeresésüket és igyekszünk jó
kapcsolatokat kiépíteni velük.
Iskolánk a következő intézményekkel, szervezetekkel tart szoros kapcsolatot:
 Vadaskert Kórház és Szakambulancia
 Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
 ELTE TÓFK, ELTE BGYF
 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok
 Nevelési tanácsadók
 Cseppkő nevelőotthon
 Független Pedagógiai Intézet.

1.6. A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az iskolai döntési
folyamatban
A Köznevelési törvény szerint az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös
tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a
házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és
működését a nevelőtestület segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
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a házirend elfogadása előtt.

Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az
iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét.
A DÖK munkáját a tanulók által képviselt tanulói érdekképviselet útján valósítjuk meg.
Iskolánkban a DÖK munkáját segítő nevelő és az iskola minden nevelője is arra tanítja a
gyerekeket, hogyan kell ésszerűen közösségben élni és dolgozni. A DÖK munkáját a DÖK
Működési Szabályzata határozza meg, amelyet évenként a munkatervvel egészítenek ki, mivel a
gyermekközösség nem állandó, hanem változik, fejlődik, a kilépő 8.osztályosok és az érkező
1.osztályosok miatt.
Havonta egy alkalommal megbeszélést tartunk az osztályok delegált tanulóival, akik a közösséget
érintő feladatokat és problémákat megbeszélik. Meghatározzák a programokat és részt vállalnak
azok lebonyolításában. Működésükkel, szervező tevékenységükkel az osztályközösségek
számára információt nyújtanak, pedagógiai mozgást teremtenek, amelyeknek a nevelő hatású
feldolgozása az egyes személyiségek és a közösségek számára is nélkülözhetetlenek. Az
osztályközösségek és a nevelőtestület között kölcsönös információáramlás alkotó közéletet
teremt.
Az önkormányzás gyakorlása:
 programalkotás,
 javaslatok kidolgozása a cselekvéshez
 a tevékenység megszervezése és irányítása sajátos közvélemény-formáló hatással
 az egyes résztvevők közösségi szerepének gyakorlása.
A diákönkormányzat munkájának tartalma s különböző közösségi tevékenységek szervezése, az
öntevékeny törekvések összefogása.
Kiterjed a rend, a fegyelem, a közösségi élet akcióinak önszervezésére, szervezése, lebonyolítása,
a tanulói közvélemény befolyásolása sajátos eszközeire.
A DÖK segítő pedagógus munkáját az irányítás, a koordinálás, a kölcsönös tájékoztatás, a
folyamatos visszajelzés a gyerek felé és a tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviselete
jellemzi.
A programok sokoldalúak a tanulók igényeit és a lehetőségeket összehangolva valósítjuk meg.
Állandó, évenként megrendezésre kerül a Mikulás, Gyereknap, Valentin nap, Farsangi karnevál
lebonyolítása.

1.7. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az egészségnevelés lényege: Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció
utal az egészségnevelés lényegére „az egészség alapvető emberi jog, az élethez szükséges
erőforrás – mely egyben társadalmi befektetés is.”
Az egészségnevelés helye az oktatásban: A tanulási időszak a legintenzívebb szocializációs
időszak, ezért az iskolában eltöltött 8 év alatt a legeredményesebb a beavatkozás, tehát az iskola
keretet adhatnak az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakításához és
gyakorlásához.
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1.7.1. Az iskolai egészségnevelés céljai
 a tanulók kapjanak kellő ösztönzést és tudást az egészséges életvitelhez,
 legyenek képesek arra, hogy törődjenek többet az egészségükkel, és mindehhez
rendelkezzenek információkkal és lehetőségekkel,
 tudják mellőzni az egészségre ártalmas viselkedésmódokat,
 a tanulók rendelkezzenek a változtatás képességével,
 az egyén váljon az egészségügyi szolgáltatások értő felhasználójává.

1.7.2. Iskolai hagyományok az egészségnevelés terén
Tanulóink egészséges életmódra való nevelését, harmonikus testi, lelki fejlődését nemcsak tanórai
keretben, hanem az iskola által a családok részvételével megszervezett „Egészségnap”és a sport
napok, valamint kosárlabda, foci és egyéb sportversenyeken való részvétellel igyekeztünk
biztosítani.
A sajátos nevelési igényű diákok részére szervezett ügyességi, valamint sportversenyek
megrendezése megannyi lehetősége a folyamatos és hatékony testi, lelki, értelmi fejlődésnek.
Nyáron szervezett iskolai táborok nagy népszerűségnek örvendenek.
Az egészséges életmódra való nevelés országos programjai (pl. Blend-a-med) mellett számos
felvilágosító előadást (drogprevenció, szenvedélybetegségek, AIDS, életvitel, közlekedés,
elsősegélynyújtás stb.) szervezünk a gyerekeknek tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat.
Humán és anyagi erőforrásaink
A környezeti és egészséges életmódra való nevelés azon területei az iskolai életnek, ahol
fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A munkában szükség van az iskola vezetősége, a
pedagógusok és a technikai személyzet együttműködésére és hozzáértő részvételére.
Iskolánk infrastruktúrája és tárgyi feltételei folyamatos megújulást igényelnek, melynek anyagi
feltételeit az intézmény szűkös költségvetése biztosítja. A néhol korszerűtlen állapotok ellenére is
törekszünk a biztonságos környezet kialakítására, az energiatakarékosságra, környezetkímélő
működtetésre és az esztétikus, ápolt környezet megteremtésére.
1.7.3. Az egészséges életmód, életszemlélet szempontjai az iskola pedagógiai rendszerébe,
összes tevékenységébe beépülnek:
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, a testi higiénia,
 az értékek ismerete, a neveltségi szint javítása,
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
 a betegségek kialakulása és a gyógyulás folyamata,
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében,
 a személyes krízishelyzetek felismerése, és kezelési stratégiák ismerete (személyes
biztonság, közlekedéskultúra),
 a tanulás és a tanulás technikái,
 az idővel való gazdálkodás szerepe,
 a szenvedélybetegségek elkerülése,
 a tanulási környezet alakítása,
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége (környezeti ártalmak,
zaj-, légszennyezés, hulladékkezelés).
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1.7.4. Az egészségnevelés iskolai területei:
Iskolai programok
Ezek megszervezésében a tantestület a diákokkal és a családokkal együtt szoros kapcsolatban van
a szakemberekkel, szem előtt tartja az olyan fontos témákat, mint az egészséges
személyiségfejlődés elősegítése, az egészséges táplálkozás a dohányzás, az alkoholfogyasztás és
kábítószer használatának megelőzése, vagy a szexuális nevelés problémaköre.
A sajátos nevelési igényű tanulók és a hátrányos helyzetű gyerekek kezelésében a legfontosabb
az integráció megvalósítása a közös együttlétek és programok megszervezése kapcsán.
A mindennapos testmozgás
Ennek megvalósítását szolgáló program a fizikai teljesítmény hosszú távon való javítását
szolgálja, valamint ezzel összhangban a szellemi képességek fejlesztését, karbantartását. A
harmonikus testi-lelki fejlődés elősegítése érdekében intézményünk biztosítja a mindennapos
testmozgás és sportolás lehetőségét.
Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében fontos pedagógiai és egészségügyi
szempontok figyelembe vételével szervezhetők meg a következő feladatok:
 a mindennapos testedzés részese legyen minden tanuló,
 a hátrányos helyzetű tanulók számára is jelentsen sikerélményt a számukra szervezett
mozgás és sport lehetőség,
 a testedzés legyen összefüggésben az életkori sajátosságokkal, tartalmazzon ennek
megfelelően elegendő játékos elemet,
 a sport legyen a személyiség és a közösségfejlesztés hatékony eszköze, szolgálja az
életminőség javítását.
Tanórán kívüli sportfoglalkozások
 napközis foglalkozások alkalmával szervezett sportos játékok, mozgást igénylő
versenyek,
 tömegsport foglalkozások évfolyam, illetve iskolai szinten,
 DSE foglalkozások,
 sportszakkörök,
 kirándulások, túrák, erdei iskolák,
 évfolyami és iskolai szintű sportversenyek, vetélkedők,
 iskolai sportnapok.
Az egészségnevelés lehetőségei tanórai foglalkozásokon
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, ezeket a szaktanárok
megtalálják és felhasználják az oktatás-nevelés folyamatában (lásd a környezetnevelés tantárgyi
lehetőségeit).
Az osztályfőnöki órák alkalmak a koncentrált-egységes és folyamatos ismeretátadásra, az
interaktív gyakorlatok, illetve esetelemzésekre.
1.7.5. Egészségnevelés az osztályfőnöki munkában (javasolt tematika)
1.évfolyam
 Helyes napirend
 Saját test megismerése
 Testünk tisztántartása
 Testrészek tisztántartása
 Helyes fog- és szájápolás
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 Öltözködési szokások
 Ruházatunk tisztántartása
 Érzékszerveink megóvása
 Helyes táplálkozás
 Egészségügyi intézmények megismerése, baleset megelőzés
2. évfolyam
 Egészséges életrend, napirend
 Testünk fejlődése
 Betegségek megelőzése
 Személyes higiéné
 Helyes fog- és szájápolás, a fogorvos munkájának megismerése
 Aki más, mint én – a fogyatékkal élők elfogadása
 Táplálkozási szokások, élelmiszercsoportok megismerése
 Érzékszerveink, főbb belső szerveink
 Egészség és sport kapcsolata
 Egészségünkre káros környezeti hatások
3. évfolyam
 Egészséges életmód
 Életműködésünk főbb jellemzői
 Leggyakoribb gyermekbetegségek
 Önismeret
 Táplálkozás – táplálkozási ártalmak
 Környezeti ártalmak, légszennyezés
 Hogyan előzhetjük meg a betegségeket?
 Másság elfogadása – életkori sajátosságok
 Lelki egészségünk – társas kapcsolatok
 Családi elvárások – egyéni törekvések
4. évfolyam
 Egészséges táplálkozás
 Életmentő vitaminok
 Táplálkozási betegségek
 Leggyakoribb fertőzőbetegségek, légúti betegségek, allergia
 Kapcsolatom a társaimmal
 A kiskamaszkor testi jellemzői, változások
 A stresszmentes életmód
 Önismeret, jellemhibák tudatos javítása
 Testünk energiájának helyes felhasználása, sport
 Szervezetünkre káros és veszélyes anyagok elkerülése (drog, alkohol, dohányzás)
5. évfolyam
 Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? Az óra központi
témája annak megértetése a gyerekekkel, hogy az emberek különbözőképpen
gondolkodnak arról, hogy mit is jelent az egészség, valamint egészségesnek lenni. A
gyerekekhez el kell, hogy jusson, hogy az egészség nem csupán valamilyen betegség
hiányát jelenti, tehát a fizikai egészséget, hanem a lelki, érzelmi kiegyensúlyozottságot,
valamint szociális jóllétet is. Mindez magában rejti azt, hogy egészségesek
többféleképpen is lehetünk. Az órán a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy
átgondolják, mi teszi őket és általában az embereket egészségessé, mit tehetnek saját
maguk az egészségükért, valamint ki segíthet abban, hogy egészségesek maradjanak.
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Mi is az az életmód? Az óra fő témája annak átgondolása a gyerekekkel, hogy mit is értünk
életmód alatt. Az életmódnak többféle összetevője van, mint például az, hogy mennyit
mozgunk, hogyan táplálkozunk, mennyire fontos számunkra a személyes higiénia, de az
is, hogy milyenek emberi kapcsolataink, a közérzetünk, milyen az önbecsülésünk, vagy
hogyan tudjuk a kockázatokat környezetünkben felismerni és elkerülni. Az óra során a
gyerekek végiggondolhatják, hogyan is él az ő családjuk, milyen az életmódjuk, van-e
különbség egyes családtagjaik életmódja között.
Mitől egészséges az én életmódom? A jó egészségi állapot, valamint az egészséges
életmód szorosan összefüggnek egymással. Sokféle életmód létezik, melyek valójában
egyénre szabottak is. Az emberek társadalmi hovatartozásuk, szokásaik, vallásuk, de testi
adottságaik alapján is különböző életmódokat élnek, amelyek közül mind lehet
egészséges.
Életmód és táplálkozás Célunk, hogy rávezessük a gyerekeket arra, hogy a táplálkozás
életmódunk egyik nagyon fontos összetevője, és különösen fontos az egészségünk és
boldogságunk szempontjából. A gyerekek egyheti étrendjük megírásával alkalmat kapnak
arra, hogy áttekintsék, hogyan táplálkoznak és melyek családjuk étkezési szokásainak
jellegzetességei. El kell fogadtatni a gyerekekkel, hogy végső soron ők felelősek a
tápláléknak a kiválasztásáért, amely a szervezetükbe kerül. Hangsúlyozni kell, hogy nem
azt várjuk tőlük, hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák, hanem azt, hogy
tudatosságra próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában.
Az életmód és a biztonság megőrzése Biztonságérzetünk több tényezőből tevődik össze.
A testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk.
Meg kell tanulniuk, hogy nemcsak a testüket, hanem az érzéseiket is meg kell óvni a
fenyegetettségtől és sérüléstől. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. izgalom,
idegesség, kétségbeesés, fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják,
gyakran okozhatnak különféle baleseteket is, azáltal, hogy elnyomják a tudást,
tapasztalatot, az előzőleg már jól begyakorolt készségeket és akár azokat a szabályokat is,
amelyeknek korában engedelmeskedtek.
Az életmód és a veszélyes anyagok Rengeteg veszélyes anyag létezik a környezetünkben,
pl. a cigaretta, az alkohol és a pszichoaktív szerek. El kellene jutni odáig, hogy a gyerekek
maguk fogalmazzák meg, miért is veszélyesek számukra azok az anyagok, amelyeket
megneveztek. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
döntéseik hatását is későbbi életükre.
Az
életmód
és
a
kapcsolatok
Kapcsolatrendszerekben
élünk,
saját
kapcsolatrendszereinknek mi vagyunk a középpontjában. Korábban már
megfogalmazódott, hogy kapcsolataink minősége is életmódunk jellemzője. Ezen az órán
arról esik szó, hogy milyen típusú kapcsolataink lehetnek, miként formálódnak ezek a
kapcsolatok, valamint milyen hatással vannak ezek hétköznapjainkra. Az óra lehetőséget
ad arra, hogy a tanulók áttekintsék saját kapcsolatrendszereiket. A gyerekek
megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való élés előnyeit és esetleges
hátrányait.
Az életmód és a növekedés A gyerekek emlékezzenek arra, hogy életmódjukat mennyi
minden befolyásolhatja. Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkor változása.
Növekedésüknek ebben a szakaszában a gyerekek életében is ugyancsak sok változás
megy végbe. Egyre önállóbbakká válnak, egyre több döntést hoznak meg egyedül, mely
életmódjukra is hatással van, vagy lehet. Az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos
változásokra próbál rávilágítani, hangsúlyozva, hogy a változás életünk természetes
velejárója, melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai.
Az életmód és a környezet Ezen az órán megpróbáljuk feltárni és tisztázni mit értünk
„környezet” kifejezésen. A beszélgetés során megfogalmazhatják, mi az, amit szeretnek
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környezetükben, mi az, amire vágynak, mi az, amire szükségük van, és mit nem szeretnek
benne. Fontos annak az áttekintése, hogy milyen kapcsolat van életmódunk, környezetük,
valamint egészségünk között.
 Hogyan befolyásolhatom az életmódomat? A tudatosság szerepe az életmódon illető
szokások tekintetében. Az elmúlt órákon sokat beszélgettek az életmódról, az életmód
összetevőiről, egészséges életmódról, valamint, hogy milyen is a mi életmódunk. Ezen az
órán lehetőség nyílik arra, hogy végiggondolják mi az, ami változtatásra szorul az
életmódjukban, és mi az, aminek a megváltoztatását vállalni is tudják.
6. évfolyam
 Amiről én döntök, és amiről nem A gyerekek ebben az életkorban egyre önállóbbá válnak,
egyre több önálló döntést hoznak meg, ami valójában felelősségérzetük növekedésével is
kell hogy járjon. Csoportosíthatják döntéseiket aszerint, hogy életük mely területével
kapcsolatosak.
 Légy bátor IGEN-t mondani! Az óra középpontjában a döntések meghozatalát
befolyásoló tényezők áttekintése áll. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy
döntéseink meghozatalánál több mindent számba veszünk. Döntéseinket így sok tényező
befolyásolhatja, melyek segíthetik vagy éppen megnehezíthetik aj döntést.
 Légy bátor NEM-et mondani! Az óra célja különböző kommunikációs technikák
elsajátítása, a kommunikációs készségek fejlesztése. Ebben a korban kiemelkedő
fontosságú az egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomás.
 Amiről én döntök: mit eszem? Fontos szót ejteni két olyan tényezőről, mely életünk több
területén nagy fontossággal bír, és hatással van ránk: ezek a divat és a reklám. Az óra
keretében ezek hatását vizsgáljuk az étkezéssel kapcsolatos döntéseinkre. Átgondolhatják
a gyerekek, hogy mi is lehet a reklámok célja, valamint mik azok a stratégiák, melyeket a
reklámozók előszeretettel használnak. Hogyan hat a divat az étkezésünkre? Miért járunk
például előszeretettel gyorséttermekbe, ahelyett, hogy nyugodt körülmények között
otthon, például családunk körében étkeznénk? Mi az, ami vonz bennünket? A válasz
nehéz, de talán a témáról való beszélgetés felhívja a figyelmet a reklámok és a divat káros
hatásaira. Fontos, hogy a gyerekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő, megkötött
étkezési szokásaikat (pl. cukorbetegség, tejérzékenység, speciális diéta stb.).
 Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Ebben az életkorban a rendszeres
testmozgás szinte mindenki számára természetes, a gyerekeknek alapvető igényük van rá.
Az életkor előre haladtával azonban a fiatalok egyre kevesebbet mozognak. A téma
egyidejűleg alkalmat ad arra is, hogy a személyi higiénével kapcsolatos néhány kérdésről
is beszélgessenek.
 Amiről én döntök: veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás I. –
II. Mindkét óra célja, hogy a tanulók azokban a helyzetekben, amelyekben valamilyen –
legális vagy tiltott – anyaggal kínálják őket, megfelelő döntéseket tudjanak hozni.
 Amiről én döntök: környezet Az óra legfőbb feladata az egyén és a környezet közötti
kölcsönhatás tudatosítása a gyerekekben. Életmódunk több összetevője, mint például
táplálkozásunk vagy esetleges egészségkárosító szokásaink többnyire saját döntéseink
eredményeképpen formálódnak. Hangsúlyoznunk kell, hogy mi is formáljuk vagy
formálhatjuk közvetlen környezetünket.
 Ezek a döntések, de HOGYAN? Életünk során döntések sokaságával kell szembenéznünk,
de hogyan hozzuk meg döntéseinket? Az óra témája a különféle döntési technikák
megismertetése a gyerekekkel. Tudatosítani kell bennük, hogy egy probléma megoldására
és a döntésre mindig többféle lehetőség van. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy
érzelmeink is gyakran befolyásolják döntéseinket, így gyakran a racionalitás ellenére is
cselekszünk. A döntéshozás gyakran nagyon nehéz, de ez életünk természetes velejárója.
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Mai döntések – holnapi következmények Ez az óra megpróbál rávilágítani az önvizsgálat
szerepére későbbi döntéseink meghozatalában. A hangsúly itt arra tevődik át, hogy fontose felülvizsgálni korábbi döntéseinket, hasznos lehet-e az számunkra, tanulhatunk-e belőle
valamit. Szó kell, hogy essék itt az egyes döntéseinkkel kapcsolatos felelősség
kérdéseiről, valamint a döntéshozatal lehetséges következményei felmérésének
fontosságáról is.
7. évfolyam
 Változások kora – Hogyan nézek ki? Ezen életszakaszban a gyerekek rövid idő alatt egy
sor alapvető test, érzelmi és társas kapcsolati változáson mennek keresztül, mely gyakran
elégedetlenséget szül önmagukkal szemben. Az óra megpróbálja kideríteni, mennyit
tudnak és értenek meg a gyerekek a növekedéssel járó testi változásokról. Fontos az
érzelmekre összpontosítani, mivel sok fiatalban új, erőteljes érzelmek támadnak változó
testükkel kapcsolatban.
 Változások kora – Hogyan érzem magam? Tulajdonságok, társas kompetenciák: Mi
befolyásolja a jóllétemet? Melyek azok a társas és egyéb helyzetek, amelyekben
maradéktalanul jól érzik magukat és melyek azok, amelyekben nem.
 Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Családi mindennapok. Családi
elvárások – egyéni törekvések (konfliktusok, megoldások, szabályok, örömök). A család
még ebben az életkori csoportban is kiemelkedő fontosságú. A 13 év körülő gyerekek
egészen másként látják önmagukat, mint családtagjaik őket. Ez a körülmény nem kevés
feszültség és összeütközés forrása. A családi konfliktusok másik csoportja ahhoz a
problémához kötődik, hogy a serdülő szemében fokozatosan veszít a család a
tekintélyéből. A feszültségek gyakran vezetnek valamilyen egészséget veszélyeztető
magatartásforma kipróbálásához.
 Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Ki lehet barát? Elég jó-e nekem?
Elég jó vagyok-e neki? Tulajdonságok, szociális kompetenciák. A kortárskapcsolatok
ebben az életkorban mindennél nagyobb jelentőséggel bírnak a gyerekek életében. A
társas élet egyik központi motívuma, hogy milyen irányzathoz tartoznak. Az irányzathoz
tartozás meghatározza öltözködésüket, zenei ízlésüket. Ennek mentén szerveződnek,
illetőleg szilárdulnak meg a barátságok.
 Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Ez az óra a társas kapcsolati
problémakört hivatott körüljárni. Fontos, hogy az adott közösségen (osztályon) belüli
átrendeződések, melyek a társas alakzatban beálltak, ne sértsenek semmilyen személyes
érzékenységet.
 Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. osztályban vagyunk, egyre
több esetben indokolt feltételezni, hogy szerelmek szövődnek. Mit érez az, aki szerelmes,
mit gondol, hogyan látja a másikat, mit képzelünk majdani szerelmünkről? Ezekről a
fontos kérdésekről kötetlen formában érdemes beszélgetni. Szépirodalmi mű is képezheti
ennek a beszélgetésnek az alapját. Fontos lenne, ha szó kerülne a szerelem testi
vonatkozásairól is, hiszen ez amúgy is a gyerekek mindennapi fantáziálásának fontos
részét képezi.
 Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok Ebben az évben ismét szükséges a veszélyes
anyagokról beszélni. A gyerekek már tudják, hogy vannak legális és tiltott veszélyes
anyagok, azt is tudják, hogy azok milyen szempontból jelentenek veszélyt saját életükre.
A gyerekek mondják ki saját aggályaikat például az illegális anyagok használatával
kapcsolatban, vagy esetleg számoljanak be saját létező tapasztalataikról.
 A veszélyes anyagok és a kapcsolatok: A serdülőkor igazi létkérdéseiről van szó:
Mindenben egyformának kell-e lenni? Hogyan tudunk tartozni valahová úgy, hogy
megőrizzük egyéni vonásainkat? A veszélyes anyagok használata általában a
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kortárscsoport nyomására kezdődik el. Annak megbeszélése szükséges, hogy miért nehéz
elütni a többségtől, mi kell ahhoz, hogy megbecsülésre tegyünk szert a kortárscsoportban.
 Biztonság a változásokban: Ez idő tájt tovább folytatódik a testi-lelki kapcsolati
átrendeződés. Mit okoznak ezek a változások? Az egyéni tapasztalatok azt mutatják, hogy
segítségre van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Mi és ki segíthet ebben?
 Előretekintés/visszatekintés: Ez az óra egyfajta leltárkészítés, valamint végigtekinti, hogy
milyen további változásokra számíthatunk.
8. évfolyam
 Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései: Fontos tudni, hogy már ebben a
korban is lehet tenni a környezetért. Bátorítani kell őket, hogy vegyék észre, értékeljék és
tegyenek valamit a környezet javítása érdekében.
 Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan: A gyerekekben tudatosítani kell, hogy ők
maguk is tehetnek valamit környezetükért, szépíthetnek, javíthatnak rajta. Ezeket
egyszerű feladatokkal is megvalósíthatják az iskolában, családban, lakóhelyen.
 Alternatív étrendek: E téma ismereteket nyújt a gyerekeknek az étkezési szokásokról.
Kultúrtörténeti összefüggésben is tárgyalhatjuk, hogy ezek milyen hatás gyakoroltak az
emberek életére.
 Változtassunk! Táplálkozás: Az egészségfejlesztés sok esetben kíván életmódváltoztatást. Beszéljék meg a gyerekek, hogy miért lehet szükség az étrend
megváltoztatására? Elemezzék, lehetőleg kisebb csoportokban, hogy milyen nehézségek
támadtak e változások megvalósítása során, valamint milyen haszonnal jártak.
 Lásd az összefüggést (testmozgás), nem késő elkezdeni! Ebben az életszakaszban gyakran
nem „menő” az, aki mozog. Vizsgálják meg a gyerekek, hogy mi minden jó származhat a
gyakori, fárasztó testmozgásból, milyen közös élményekben lehet részük, hogy elérhetőe ez a jó érzés bármi egyéb módon. Érdemes ezt az órát valamikor az osztálykirándulást,
megelőző időszakban tartani vagy közvetlenül az után, amikor lehet utalni az együttes
erőfeszítés, játék előnyeire is.
 Látsz-e változást életmódodban? A 8. osztály az összefoglalások, áttekintések időszaka.
Az egészségfejlesztés terén is ezt tesszük: a saját élményeket hangsúlyozva áttekintjük,
hogy mi is változott életmódunkban az elmúlt 4 év során, örülünk-e. Fontos megérteni,
hogy a változások elkerülhetetlenek.
 Min változtatnál? A 8 .osztály az áttekintések és összefoglalások mellett egyben arra is
alkalmat ad, hogy jövőre vonatkozó elképzelések fogalmazódjanak meg, továbbtanulási,
illetve élettervek is.
 Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban, munkánkban)? Érdemes megvizsgálni,
hogy ki az, akit ma sikeresnek tartunk, milyennek látjuk a sikeres ember életét? A sikeres
ember milyen jellemzőit tudják a gyerekek azonosítani? Vajon mindenki számára
ugyanazt jelenti-e a sikeresség? Milyen más mérce képzelhető el?
 Mit ajánlasz a mai ötödikeseknek? Visszatekintés az elmúlt évekre. Főbb változások,
múltbeli döntések. Ezek alapján mit javasolhatunk?
 Életed 10 év múlva Ezen az órán a gyerekek egy rövid fogalmazást írhatnak. Ez a
fogalmazás képezheti alapját annak a beszélgetésnek, amely a pályaválasztásról, a
jövőképről, a vágyakról és a realitásokról szól majd.
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Az egészségfejlesztési program elkészítésének folyamata és a PDCA ciklus

ÁLLAPOTLEÍRÁS

ÉLETMINŐSÉG
(EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA)

PROGRAMOK

EREDMÉNYEK,
HATÁSOK

NYOMON KÖVETÉS
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1.8. A környezeti nevelés feladatai
A testi-lelki egészség megteremtésének alapfeltétele, hogy egészséges környezet vegyen körül
bennünket.
A környezeti nevelés a társadalmi és ökológiai rendszerekre vonatkozó tudásokon alapul.
A környezeti nevelés magába foglal egy érzelmi tartományt is, a társadalom felépítéséhez
szükséges hozzáállás, értékrend és elkötelezettség területét (az életkori sajátosságok figyelembe
vételével).
A környezeti nevelés lehetőséget kínál azon készségek megszerzésére, amelyek erősítik a tanulók
problémamegoldó képességét. Kiterjed a testi-lelki, valamint a mentálhigiénés nevelésre is.
1.8.1. A környezeti nevelés alapelvei
 a környezetet teljes egészében szemléli, beleértve a természetes, épített és társadalmi
környezetet,
 egész életen át tartó folyamat, mely a családban, az óvodában kezdődik, és minden szinten
folytatódik,
 legyen interdiszciplináris, mely egy kiegyensúlyozott látásmódhoz vezethet,
 tegye lehetővé azt, hogy a diákok bepillantást nyerhessenek más földrajzi területek
környezeti helyzetébe is,
 irányítsa a diákok figyelmét az időszerű és valóságos környezeti helyzetre,
 a problémák megelőzésében fektessen hangsúlyt az együttműködésre,
 tegye érdekeltté és érzékennyé a tanulókat a környezeti problémák felfedezésében és ezek
okainak felderítésében,
 alkalmazzon különféle tanulási helyzeteket, hangsúlyt helyezve a saját tapasztalatokra, a
gyakorlati tevékenységre és a társas készségek, mindenekelőtt a konfliktuskezelés, a
döntés és az együttműködés képességére.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola
folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás, a munka
egészséges színtere legyen.
Egészségfejlesztő iskolánk ismérvei:
 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanítást, tanulást.
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Együttműködést alakítunk ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi
szakemberek a szülők és diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges
környezet legyen.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges táplálkozásnak, testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret adunk a társas támogatást, a lelki
egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programoknak.
Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, amely tekintetbe veszi a tanulók és a
pedagógusok jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez,
elismeri az erőfeszítést, szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.
Törekszünk arra, hogy segítsük diákjainknak, az iskola személyzetének a családnak
egészségük megőrzését.
Együttműködünk helyi közösségek vezetőivel, hogy minél szélesebb körben
megértessük azt, hogy egy közösség hogyan járulhat hozzá, vagy éppen hogyan
gátolhatja az egészség fejlesztését és a tanulást.

1.8.2. Nevelési célkitűzéseink
 a környezet értékeit megismerő és megőrző tudatos, a környezeti problémák iránti
érzékenység, a környezetvédelemért cselekvő magatartás kialakítása.
 a környezeti nevelés színvonalának biztosítása a tanulási, tanítási folyamatban,
 a környezeti nevelés fellelhetősége az iskolai oktatás minden részlegében,
 az egészséges életmód középpontba állítása,
 az iskolai környezet esztétikai és fizikai megóvása,
 a tanulóink neveltségi szintjének változtatása.
1.8.3. A megvalósítás útjai és színterei
 a környezeti nevelés elemeinek alkalmazása valamennyi tantárgyban és tanórán kívüli
foglalkozásban,
 igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola
körül (funkcionális és esztétikus dekoráció megvalósítása, derűs hangulatú, növényekkel
díszített belső terek, ápolt zöldövezet kialakítása, megtartása),
 a helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési, valamint vásárlási szokások),
 odafigyelő, takarékos anyaghasználatra való nevelés (energiatakarékosság, papírújrahasznosítás, elemgyűjtés stb.),
 a lakókörnyezet (helyi és épített), valamint a közeli természeti környezet adottságainak
megismerése.
1.8.4. Tanórai keretben szervezett, az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési
lehetőségei
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat.
Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet
kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van.
Különböző módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló
ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is
felhasználjuk, alkalmazzuk, így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk,
hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert csak így lehet okosan, átgondoltan
tenni a környezet megóvásáért.
1.8.5. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
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Magyar nyelv és irodalom
Alsó tagozat:
A tanulók
 ismerjék meg közvetlen természetes - és mesterséges ember alkotta környezetük értékeit
bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket);
 egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék
az anyanyelv gazdagságát, szépségét, a szóbeli és írásbeli kommunikáció során.
Felső tagozat:
A tanulók
 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta környezettel
való kapcsolatteremtésbe;
 törekedjenek az anyanyelv védelmére;
 sajátítsák el a média elemzésének technikáit;
 tudjanak vitát, beszélgetést folytatni.
A tanulókban
 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra törekvés;
 növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet – és
természetvédelmi témák feldolgozásával;
 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével.
Történelem
A tanulók:
 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet;
 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra,
a közösségi normák alakulására;
 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete;
 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az
egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában,
csökkentésében.
Idegen nyelv
A tanulók:
 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának
segítségével;
 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit;
 ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit;
A tanulókban
 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben;
 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit.
Matematika
A tanulók
 váljanak képesé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják;
 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával…;
 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni;
 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön;
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tudják megfigyelni az őket körülvető környezet mennyiségi és térbeli viszonyait;
váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására;
 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni;
 legyenek képesek reális becslésekre;
 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
A tanulókban
 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás;
 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.
Fizika
A tanulók
váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;
 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit;
 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat,
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat;
 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra;
 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak
felhasználni.
Földrajz
A tanulók
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről;
 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit;
 ismerjék meg a világ globális problémáit;
 ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit.
Biológia
A tanulók
 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
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 problémákat;
 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére;
 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.
A tanulókban
 alakuljon ki ökológiai szemléletmód.
Kémia
A tanulók
 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére;
 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint
becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
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Ének-zene
A tanulók
 ismerjék fel a természeti ill. a művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;
 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;
 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét;
 tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek;
 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.
Etika
A tanulók
 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető
legkevesebb károsodást okozzák;
 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret
kell hagyniuk.

A tanulókban
 alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától
függetlenül is értéket képviselnek;
 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel
kapcsolatban;
 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges
környezetért.
Rajz és vizuális kultúra
A tanulók
 ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit;
 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak
példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira;
 ismerjék a természetes alapanyagok használatát;
 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően
elemezni;
 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek
megfelelően;
 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését;
 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre;
 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.
Tánc és dráma
A tanulók
 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel;
 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdőtűz stb.);
 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket.
Testnevelés és sport
A tanulók
 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket;
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legyenek tisztában azzal, hogy 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 veszélyes;
 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az
eszközök és a tornaszerek;
 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás,
gólyalábazás, zsákban futás);
 tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.
Technika és életvitel
 tudjanak megfelelő életmódot kialakítani maguknak és majdani családjuk számára;
 alakítsanak ki helyes szemléletet a családi és munkahelyi energiagazdálkodással
kapcsolatban
 Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni.
1.8.6. Környezeti nevelés az osztályfőnöki munkában
Az osztályfőnöki munka legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs
program, mely összefogja a szaktárgyak, illetve a hagyományos tanórai kereteket megbontó
tevékenységeket. Ebben fontos helyet kaphat a környezet megóvására való nevelés, a mindennapi
problémák felismerése, az életmódminták elemzése, a megoldások keresése (például táplálkozási
szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és
energiatakarékosság a közvetlen környezetben).
Választható témaköri javaslatok:
5. évfolyam:
- a közösségben elfoglalt hely
- felelősségvállalás
- saját környezetünk megteremtése
6. évfolyam:
- környezeti hatások
- természeti értékek
- természetvédelmi, környezetvédelmi rendszerek
7. évfolyam:
- fogyasztói társadalom
- a hulladékról
8. évfolyam:
- az energiáról
1.8.7. A sajátos nevelési igényű gyerekek környezeti nevelése
Az első-negyedik évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a
tanuláshoz nélkülözhetetlen funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és
oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglévő
nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki
tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott
tevékenységnek.
A nevelés, oktatás második szakaszában, az ötödik-nyolcadik évfolyamokban a megismerési
módszerek további fejlesztése, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetek,
ismeretek, elsajátított tanulási szokások fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de
differenciált módon jelen van a manipulációs, és a képi szint is. Új elemként jelentkezik a belépő
tevékenységformák megfogalmazása valamennyi tantárgyban. Ezek jelzések arra vonatkozólag,
hogy milyen tanulási szituációkat kell létrehozni a kívánt fejlődés eléréséhez, a különböző
képességcsoportok kialakításához, korrigálásához.
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1.8.8. Környezeti nevelés a nem hagyományos tanórai keretben
Az itt folyó munka a tanév szerves része, mely speciális órarend szerint zajlik.
Témanap
Az iskola, vagy a lakóhely valamely környezeti, vagy egészségnevelési problémájára utal. Itt
felhasználhatók a tanórán, vagy más alkalmakkor szerzett ismeretek. Témanapnak tekinthető a
Föld napja, az Egészségnap, Múzeumi, illetve növény- és állatkerti látogatások, egyéb hasonló
rendezvények.
Tanulmányi kirándulások
Jelentős pedagógiai értékkel rendelkezik, mely során a gyerekek megismerkedhetnek a hazai
tájak épített és természeti értékeivel. Az élményszerzés, az együttlét öröme összekovácsolhatja a
tanulói közösségeket, hozzájárulva a közösség és a személyiség fejlődéséhez.

Erdei iskola
 Többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a tanulói képességek fejlesztését, a tananyag
elsajátítását, a tanulók együttműködő, cselekvő tevékenységét célzó rendezvény.
 Kiemelkedő nevelési feladata lehet a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési
képességek fejlesztése, valamint a közösségi tevékenységhez kötődő szocializáció.
1.8.9. Környezeti nevelés a tanórákon kívül
Olyan programok szervezhetők, melyekre a tanórai keretek között nem kerülhet sor, melyekben
kimeríthetetlen szakmai és nevelési lehetőségek rejlenek;
Szakkörök:
Szervezhetők külön környezetvédelmi tematikával, vagy az egyes környezeti kérdésköröket
kapcsolhatjuk a különböző tantárgyi szakkörökhöz is;
A szakköröknek megfelelően a tanulóknak adott feladatok:
Egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört ajánlhatunk kutatásra vagy feldolgozásra. A
tanulók bevonása történhet pályázatok vagy kiselőadások által. A munka formája lehet dolgozat,
rajz, fotó vagy irodalmi alkotás;
Nyári-téli tábor:
Az évközi elméleti tananyag hasznosságát és alkalmazhatóságát mutathatjuk meg a gyerekeknek
a természetben. Itt olyan tudást kaphatnak a tanulók, amely felelősségvállalással, önálló
munkával, egymással dolgozni tudással jár együtt;
Jeles napok:
Olyan rendezvények, melyekkel helyi épített környezetünk, történelmi gyökereink és népi
hagyományaink megismerését célozzuk (pl. Széchenyi nap);
Kiállítások:
Tematikus rendezvények az iskola helyi környezeti problémáinak bemutatására (pl. fotó, rajz,
ásványtani, helytörténeti kiállítás stb.).
Iskolai kiadvány:
Helyi műhely, melyben az iskola a diákélet problémáihoz kapcsolódva különféle környezeti
neveléssel foglalkozó témákat dolgozhatunk fel („Suli-sokk” – iskolaújság)
Vetélkedők, tanulmányi versenyek:
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözhetjük azért, hogy vegyenek részt ilyen típusú
megmérettetéseken is;

1.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, osztályfőnök feladata
Mottó:

66

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem;
együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.”
(Teréz anya)
Egy jó iskolához jó „csapat” kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Ez a
mi iskolánkban adott!
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára
lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen.
A minőség záloga a hatékony tanítói, tanári munka. Az iskoláról általánosságban elmondható,
hogy benne a szakmájukat szerető, a tanulókért felelősséget vállaló, az erkölcsi és szellemi
értékeket egyaránt közvetíteni tudó, szellemileg független pedagógusok tanítanak.

Iskolánkban azt az elvet szeretnénk érvényesíteni, miszerint az oktatási, nevelési kérdésekben az
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület. Intézményünkben
messzemenően biztosítjuk a nevelőtestületi demokráciát a döntések előkészítésében és
meghozatalában. Ennek azonban a végrehajtás során a döntések következetes betartásával és
betartatásával kell együtt járnia.
A testület szakmai munkavégzéséhez is biztosított a nagyfokú tanári szabadság. Azonban ennek
a szabadságnak a pedagógiai programban és a szervezeti és működési szabályzatban lefektetett
elvek mentén kell megvalósulnia, és nem lehet öncélúan alkalmazott elv.
Az oktató-nevelői munka során törekednünk kell arra, hogy az eredmény centrikusság mellett
mindig ott legyen a személyiség védelme, a jól megválasztott didaktikai módszerek mellett
megjelenjenek a neveléselméleti szempontok: a személyre szabott nevelés, a fizikai és
idegrendszeri terhelhetőségi határok figyelembevétele, a tanulás - pihenés - játék ritmusa is.
1.9.1. A pedagógusok intézményi feladatai
A pedagógusok tevékenységét három tényező határozza meg:
 jogszabályok, oktatási dokumentumok, helyi szabályzatok,
 társadalmi, környezeti tényezők,
 pedagógiai elvárások.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, iskolában a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Ezzel összefüggésben a pedagógusok feladata és kötelessége különösen
 a tudományos nevelés, értelmi képességek fejlesztése,
 tevékenységre nevelés, manuális képességek fejlesztése, a kreativitás kibontakoztatása,
 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön
gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse,
 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
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egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a tanulókat,
a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről,
magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a
gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő –
és szükség esetén más szakemberek – bevonásával,
a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel
vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók
munkáját,
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa,
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
megőrizze a hivatali titkot,
hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vesz részt.

Elvárásaink a nevelőtestület tagjaival szemben:
Az iskolai oktató-nevelő munka elveinek érvényesítése, követelményeinek megvalósítása a
következő elvárásokat támasztja a nevelőtestület tagjaival szemben:
 egységes nevelési látásmódra törekvés, melyen belül az egyéni nevelői hatásoknak
erősíteniük kell egymást,
 színvonalas, korszerű szaktudás, pedagógiai ismeretrendszer, befogadási és önművelési
készség,
 kulturált kommunikációs, döntési-, szervezési-, elemzőkészség,
 önállóság a minőségi munka elvégzésében,
 lelki egészség, hangulatai feletti uralom, hitelesség, pozitív életszemlélet sugárzása,
önmaguk vállalása, bizonytalanságaik, kudarcaik egészséges kezelése, helyes
önértékelés, önkritikai érzék,
 együttműködési képesség, tolerancia fejlesztése,
 empátiás készség a tanulókkal, kollégákkal szemben,
 a realitásérzék fejlesztésére való törekvés a különböző szociokultúrális háttérrel
rendelkező tanulók segítése érdekében,
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felelősségérzet, szavak, tettek, és következményeinek végiggondolása,
értékvállaló magatartás, az iskolai és az elfogadott alapvető értékek hiteles közvetítése,
türelem, kiváró optimizmus, amely esetenként a gyermekek fejlődését hosszabb érési
folyamatnak tekinti,
a „példa” szerepének felvállalása.

1.9.2. A pedagógusok közössége a nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A
nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület dönt:
 a pedagógiai program elfogadásáról,
 az SZMSZ, házirend elfogadásáról,
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
 a továbbképzési program elfogadásáról,
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára
bocsátásáról,
 a tanulók fegyelmi ügyeiben,
 az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
 jogszabályban meghatározott más ügyekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
1.9.3. A szakmai munkaközösség
A nevelő-oktató munka belső, tartalmi folyamatainak megújítása, korszerűsítése, a jobb,
hatékonyabb módszerek elterjedése és elterjesztése az iskola pedagógusainak alkotó
közreműködése nélkül lehetetlen.
A pedagógusok kis csoportjai, munkaközösségei jelentik azt az erőt, amely meghatározza a helyi
nevelés-oktatás egész rendszerét, tartalmát, módszerét, hatékonyságát.
A Köznevelési törvény értelmében a nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus
hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz
szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási
intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében,
összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt
vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség – az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről.
A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat
állapíthat meg.
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A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
Az osztályfőnöki munkaközösség feladat- és követelményrendszere
Az osztályfőnöki munkaközösség feladata az iskola tanulócsoportjainak közösségépítése, az
értelmi, lelki és testi nevelés harmóniájának megvalósítása, a személyiségformálás.
Mindazt, amit egy gyermek az iskolában átél, egy osztályközösség tagjaként éli át. Mivel a
személyiségformálás közösségben történik, nagyon fontos, hogy hozzásegítsük a tanulókat,
megtalálják helyüket, szerepüket a saját osztályközösségükben. Az egyes tanulók lelki
szabadságának tiszteletben tartásával az osztályközösségek lelki egységének megvalósítására
törekszünk.
Egységes elvárások meghatározásával nagy hangsúlyt fektetünk az iskola egységes
szellemiségének kialakítására, a régi hagyományokat ápoljuk és újakat teremtünk.
A lelki nevelés során a négy sarkalatos erény kialakítását tartjuk szem előtt: Ha tisztánlátó
okossággal, szeretetből fakadó igazságossággal, az egészséget megőrző mértékletességgel, a
megpróbáltatásokon átsegítő lelki erősséggel vértezzük fel tanítványainkat, biztosan boldog jövő
előtt állnak.
Az iskolában folyó személyiségformálást az osztályfőnök munkája segíti. Az osztályfőnök
felelőssége elsősorban a személyes példamutatásban rejlik, hiszen a hitre, az igaz emberi
értékekre nevelés áthatja mindennapjainkat.
A célirányos nevelés megvalósítására iskolánkban az évfolyamokon heti egy osztályfőnöki óra
áll rendelkezésre. Az osztályfőnöki órák évfolyamonkénti témaköreit a helyi tantervünk
tartalmazza. Az osztályfőnökök ez alapján készítik el tanmenetüket.
1.9.4. Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai
Az osztályfőnöki munka tartalmi részét elsősorban jogszabályok, másodsorban társadalmi és
környezeti tényezők, valamint pedagógiai vonatkozások, előírások határozzák meg.
Társadalmi és környezeti tényezők:
A tanulók nevelésében szerepet játszó külső tényezők a következők:
 a család
 az iskola
 az egykorúak környezete
 a helyi környezet, a lakóhely és annak társadalma szervezetei.
A tanulók személyisége, személyiségjegyei, azaz belső tényezőik is szerepet játszanak.
Ezeknek a hatásoknak legfőbb koordinálója az osztályfőnök.
Az osztályfőnök feladatai összegezve:
 Igyekszik céltudatosan összehangolni az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket,
pedagógiai törekvéseket.
 A rábízott osztály tervszerű irányítása, vezetése.
 A tanulókkal közösen tervezett és elemzett munka.
 Az iskola egészének nevelési rendszerébe bekapcsolódás.
 Figyelemmel kíséri a tanulók iskolai és iskolán kívüli életét.
 Elősegíti a tehetséges tanulók érvényesülését.
 Segíti a problémákkal küzdő tanulók beilleszkedését.
 Ismernie kell tanulóinak szüleit, a család attitűdjét.
A munka pedagógiai vonatkozásait meghatározzák:
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a Nemzeti köznevelési törvényben meghatározott elvek, előírások,
a Nemzeti Alaptantervben körvonalazott fejlesztési követelmények, értékek,
a helyi pedagógiai programban megtervezett közvetítendő értékek, helyi elvárások,
az egyetemes és magyar erkölcsi értékek, szokások, szokásrendek, élő tradíciók, iskolai
hagyományok,
módszertani kulturáltsága, pedagógus osztályfőnök személyisége, rátermettsége,
felkészültsége ( ismeri a feladatát, képes annak elvégzésére, akarja is elvégezni, és
hagyják neki , hogy elvégezze).

Az osztályfőnöki munka szervezési vonatkozásai:
Az osztályfőnök osztályon belül – hasonlóan iskolai szinten az igazgatóhoz – három csoport
munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja, neveli, szervezi:
 az osztály tanulóinak közösségét
 az osztályban tanító tanárok közösségét
 az osztályba járó diákok szüleinek közösségét.
Az osztályfőnöki munka fő színterei:
 Iskolai, iskolán kívüli programok
 Egyéni és csoportos megbeszélések
 Klubdélutánok
 Rendezvények
 Kirándulások
 Osztályfőnöki órák
 Tábor
Az osztályfőnök elsősorban az osztályban lezajló folyamatok irányításával, a csoportnorma,
csoportmorál, a csoportfolyamatok irányításával érhet el jelentős eredményeket. Ugyanakkor a
közösségi nevelés eszménye manapság rosszul cseng: az egyéni életpálya-építésre, az egyéni
haladásra, a differenciált foglalkozásra helyeződtek át a pedagógia hangsúlyai.
Minden oktatómunka nevelőmunka is. Az ismeretek, készségek, képességek elmélyítése során
sokféle nevelő hatás éri a tanulókat.
A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési
rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani.
Ezt a munkát az osztályfőnöknek kell összehangolnia, irányítania.
Elsődleges feladata az osztály tanulmányi, magatartási és munkafegyelmi helyzetének nyomon
követése. Feladata lehet a moduláris és kereszttantervi témák feldolgozása, így az állampolgári
nevelés, az erkölcsi nevelés, az egészségre nevelés, a tanulásmódszertan, a nemzeti hagyományok
és az európai értékek közvetítése, a pályaorientáció és életpálya-építés. Gyakran ide kerülnek az
emléknapok és kisebb ünnepségek, és ide kerülhet minden egyéb, a dohányzásellenes
felvilágosítástól a szexuális nevelésig. Ez így túl sok, emellett a tanárok zöme nincs mindegyikre
felkészülve, és – érthető módon – szinte senkinek nincs mindegyikről valódi, tehát hiteles
mondanivalója, naprakész tudása, megnyugtató rálátása.
Az iskola és a család közötti viszony megváltozása, a magánszféra és az emberi jogok
határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan
csökkent. Ezzel együtt több korábban bevett eljárás, nevelési módszer és pedagógiai színtér eltűnt
vagy háttérbe szorult, mint például a családlátogatás, a délutáni szaktanári fogadóóra stb. Olyan
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új formákat és eszközöket kellett kitalálni , amelyek a mai életritmushoz, gondolkodásmódhoz,
információáramláshoz igazodnak
Az új NAT nagy segítséget jelent az osztályfőnökök számára, hogy ismét kötelezővé teszi az
osztályfőnöki órák beépítését a kötelező óraszámba.
1.9.5. Az osztályfőnöki óra:
 Az osztályfőnöki munka tengelyében az osztályfőnöki óra áll.
 Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók
nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozása.
 A témakörök tartalmazzák a személyiségfejlesztésnek mindazokat a mozzanatait, amelyek a
helyi tanterv alapján a nevelőmunkában elengedhetetlenek.
Az alkalmazott módszerek között kerüljön előtérbe a drámapedagógia és a fejlesztő pedagógia
Az osztályfőnöki óra feladata az iskolai értékek és normák átadása, közvetítése, az
osztályprogramok szervezése, lebonyolítása, az iskolai programok szervezése.
A nevelési témák lehetnek:
 Kötöttek (az osztályfőnöki munkaközösség által meghatározott)
 Szabadon választhatók
 Aktuális eseményekhez kapcsolódók.
Színtere: leggyakrabban az osztályterem, helyes és hasznos lehetőség szerint a témának
megfelelő hely megválasztása. Lehet: könyvtár, múzeum, természet…
Az osztályfőnöki órán törekednünk kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban
lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. Legyen a helyes vitakultúra
kialakításának gyakorlóterepe. Legyenek a kommunikáció, a kreativitás, a tolerancia, az
önismeret, a társismeret, valamint az együttműködés és konfliktuskezelés fejlesztésének színterei.
Fontos az elfogadó, játékos légkör. Előtérben a gyerekek részvétele álljon.

Az osztályfőnöki órák módszerei:
Az alkalmazott módszereket meghatározza a tanulói hozzáállás, attitüd, az életkor, az
osztályfőnök személyisége, rátermettsége, felkészültsége, valamint a választott téma, feladat.
A megbeszélés:
 az osztályfőnök, vagy egy tanuló által a téma felvázolása,
 a téma megbeszélése, vélemény nyilvánítások,
 a kialakult vélemények osztályfőnöki összegzése,
 közös állásfoglalás kialakítása, esetleg rögzítése egy füzetbe.
A vita:
 a megadott témából az osztályfőnök, vagy meghívott szakember, esetleg egy felkészülő
diák vitaindítót tart,
 vitapartnerek megnyilatkozásai,
 a vita lezárása, konszenzus,
 ha nem lehet lezárni a vitát, annak folytatása a lezárásig, egymás meggyőzéséig.
Új tartalmú tananyagot feldolgozó óra:
 hagyományos tanítási módszereket igénylő foglalkozás amelyeket az osztályfőnöki órák
tantervi anyagába beemeltek.
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Tanulói kiselőadás ( szeminárium):
 tanulói kiselőadások, korreferátumok egymásra épülő sora, a feltett kérdésekre a téma
előadói választ adnak.
Dramatikus játék:
 az egyes témák feldolgozása szerepjáték keretében történik, pozitív, negatív modellek
bemutatása, összevetése, majd a közös álláspont, választot megoldás meghatározása.
A szupervízió:
 az osztályfőnöki és szakórák keretében elsajátított etikai normák, viselkedési szabályok,
az egyén, a közösség életével összefüggő ismeretek felülvizsgálata egyéni vagy
kiscsoportos foglalkozások keretében, szituációs játékok során
 felülvizsgáló az osztályfőnök.
A tréning:
 kirándulások, táborozások alkalmával jól hasznosítható eljárás egy-egy téma, nevelési
terület tudatos beépítéséhez,
 egy-egy komplex tevékenységrendszer, amelyben az eddig megjelölt módszerek is egyegy részterület feldolgozásához jól felhasználhatók,
 dinamikus, mindenkit megmozgató, aktív tevékenységeket igénylő forma.
1.9.6. Az osztályfőnök feladata a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének
elősegítésében:
 Ne essünk a sztereotipizálás csapdájába! Az egyes tanulókra koncentráljunk! (Konkrétan
ennek a tanulónak miben tudok segíteni.)
 Járjunk el annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű tanuló a tanulásra koncentrálhasson!
Ne legyenek mentális problémái.
 Vegyünk igénybe minden lehetséges eszközt a motiválásukra. A gyengén teljesítés oka
zömében nem a képességek, hanem a tanulás iránti érdeklődés hiánya. A szülői bíztatás
nélkülözése, megfelelő modell hiánya, alacsony igényszint vagy az állandó sikertelenség a
probléma forrása.
Fő feladat a tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása.
1.9.7. Az osztályfőnök motiváló szerepe
A tanulók motiválásában az osztályfőnöknek jelentős szerepe van a szaktanárokkal karöltve.
Néhány módszer a tanulók motiválására:
 Csoportképzés: hasonló képesség, vagy érdeklődés alapján csoportokba osztott tanulók
feladat elé állítása.
 Önként jelentkezés: az aktuálisan alulmotivált tanulók számára vonzó, de fejlesztő hatású
feladat keresése. „Testre szabottan” felkínált feladatok.
 Szerződéskötés: tanár és diák megállapodása arra vonatkozóan, hogy milyen munkáért
milyen jutalom jár.
 Játék- és szimulációs programok: Általában interaktív feladatok, főleg a hagyományosan
unalmasnak bizonyuló gyakorlás motiválására használhatók.
 Egyéni haladást biztosító, programozott tankönyvek.
 Felmérés és érdemjegyek: A tanulás motiválása szempontjából nem annyira az érdemjegy
fontos, hanem hogy mire kapta.
 Dicséret és bátorítás: A kívánt viselkedés megerősítésével a szóban forgó viselkedés
gyakorisága növelhető.
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Indoklás: Az adott feladattal vagy követelménnyel mi a célunk, miért kell teljesíteni.
Az indoklás a jó tanár-diák kapcsolatot is elősegíti, mivel a diákok tapasztalják, hogy
partnernek tekintjük őket.
Segítség felajánlása: Biztonságérzetet nyújt, főleg azok számára, akik szoronganak a
feladatoktól, bizonytalanok képességeikben.
A másság elfogadása.

1.9.8. További feladatok:
 A tanulmányi munka figyelemmel kisérése
 Diákönkormányzat segítése
 Az osztály magatartásának, szorgalmának, közösségi életének figyelemmel kísérése
 Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység
 Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők
 Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő feladatok
 Osztálykirándulások szervezése
 Szülőkkel való kapcsolattartás
 Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, gyermekvédelmi felelőssel,
gyógypedagógusokkal, szaktanárokkal
Az osztályfőnök az, aki ismeri a gyerekek személyiségét, sajátosságait, családi viszonyait
egyenként, egyúttal pedig rálátása van a gyermek osztályban elfoglalt helyéről, szociometriai
választásairól, kapcsolatairól. Az osztályfőnök látja osztálya tagjait a legteljesebben, igazán
személyes módon, ahogy a (felső tagozaton) jövő - menő szaktanárok nem láthatják. Az
osztályfőnök viszont fontos és nélkülözhetetlen információk birtokában sokat segíthet a
gyermeknek felmerülő iskolai, tanulási, személyes problémái megoldásában.
Akár családi, akár tanulási nehézség, az osztályfőnök a gyermekek körülményeinek,
személyiségük összes aspektusának ismeretében, meg tudja látni a gyermek esetleges változását,
problémáját, és jó esetben meg tudja találni az iskolai szinten megoldható problémák
orvoslásának lehetőségét. Ha ez nem sikerülhet, akkor közvetíteni tudja a problémát, a gyermek
igényeit a szülőknek, illetékeseknek, és érvényesíteni, védeni tudja a gyermek jogait. Az
osztályfőnök tehát korántsem csak szervező és adminisztrátor.
Az alsós gyermek életkora alapján is megkívánja az egy személyes kapcsolattartást. A kicsiktől
nem elvárható, hogy egyszerre sok emberhez alkalmazkodjanak. Ellenben felső tagozaton ez a
fajta alkalmazkodás, illetve a minél nagyobb fokú önállóság, egyéni kezdeményezés,
problémamegoldás már elvárás is. Minél idősebbek a diákok tehát , annál kevesebbet vannak
együtt osztályfőnökükkel. Ez iskolarendszerünk sajátosságaiból fakad, de nem biztos, hogy
pedagógiai szempontból megnyugtató.

1.10. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A gyermek- és ifjúságvédelem az egész tanári kar és a vezetés kiemelt feladata, de elsősorban fő
szerepe van a kérdésben az osztályfőnöknek és a gyermekvédelmi felelősnek.
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy
biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedéseket tegyen a
rászorulók érdekében, különös figyelmet fordítva a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű
gyermekek fejlődésére.
Kötelességünk
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Figyelemmel kísérni a tanulók elemi szükségleteinek meglétét a családban
Segítségnyújtás a tanulók egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör
megteremtéséhez a családon belül és kívül.
A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kisérése, együttműködés feltételeinek
megteremtése a körzeti gyermekorvossal, fogorvossal és védőnőkkel.
Tájékozódás a család szociális és anyagi helyzetéről, kapcsolattartás a Családsegítő
Szolgálattal, illetve az Önkormányzat Szociális Osztályával.
Lehetőséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésére, a rászorulók esetében ehhez
pályázati és alapítványi segítség megszervezése.
Gyorsan és hatékonyan intézkedni a gyermeket veszélyeztető helyzetben.
Folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást, szükség
esetén eljárást kezdeményezni.
Segítséget nyújtani az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyermekeknek a
kulturális, szociális hátrányaik csökkentése érdekében, segítség a továbbtanulási
lehetőségek kiválasztásában.
Figyelemmel kell kísérni kikből áll a gyermek baráti köre, mennyire ellenőrzött a
tevékenysége az iskolán kívüli időben.
Figyelemmel kísérni, hogy használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, szereket,
folytat-e fejlődésére káros életmódot.
Bevonni a tanulókat az iskolai életbe: felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, diákköri
munkába.
Őszinte érzelmi légkört teremteni, melyben problémáit nyíltan feltárhatja.

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden nevelő – kiemelten az osztályfőnök
– feladata.
A nevelési tanácsadó alkalmazásában álló pszichopedagógus és logopédus rendszeres
foglalkozások tartásával, konzultációs lehetőséggel segíti az iskola pedagógiai munkáját.
A gyermekvédelmi felelős koordinálja a munkát, kapcsolatot tart a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó intézményekkel. Az osztályfőnökök kiemelt feladata felmérni a
veszélyeztetett tanulók körét, a veszélyeztetettség mértékét, okát. A gyermekvédelmi felelőssel
együttműködve keresik a segítség mikéntjét.
A megelőzés érdekében:
 Bőséges lehetőséget nyújtunk a szabadidő kulturált eltöltésére.
 Fórumokat teremtünk a szabad vélemény-nyilvánításra.
 Törekszünk az optimális, kiegyenlített, egyénre szabott terhelésre.
 Iskolánkban diákönkormányzat, diákklubok működnek.
 Igyekszünk kirekeszteni iskolánkból a káros hatásokat, igénybe veszünk őrző-védőszolgáltatásokat iskolai programok lebonyolításakor.
 Alkalmanként hívunk külső előadót gyermekvédelemmel kapcsolatos témákban.
 Csoportos és személyes beszélgetések formájában nyújtunk segítséget a gyermekeknek
az őket foglalkoztató problémák megoldásában.
 Mindent megteszünk a szülőkkel való rendszeres és tartalmas együttműködés érdekében.
 Folyamatos kapcsolatot tartunk a megelőzésen munkálkodó szervezetekkel, a Nevelési
 Tanácsadóval, az iskolaorvossal, a rendőrséggel, a Családsegítő Szolgálattal, karitatív és
polgárvédelmi szervezetekkel.
 A tanulókat balesetvédelmi, közlekedésbiztonsági, egészségügyi, fakultatív jelleggel
polgárvédelmi oktatásban részesítjük. A technika órák keretében folyik a gyalogos és
kerékpáros közlekedés szabályainak megismertetése. Tantárgyanként speciális
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balesetvédelmi oktatásban részesítjük tanulóinkat, hosszabb szünetek és kirándulások
előtt foglalkozást tartunk a szünidei és utazási balesetek megelőzése érdekében
Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy az iskolai fegyelmet az ő biztonságuk érdekében kell
megtartani. Folyamatosan figyeljük és elhárítjuk az épületben és környékén a
balesetveszélyes körülményeket.

A súlyos anyagi gondok okozta problémák enyhítésére
Segítünk hozzájutni a különböző támogatásokhoz (állami, önkormányzati, külső szervezetek).
Koordináljuk a szülők körének segítő szándékát.
Iskolai alapítványból, diák-önkormányzati pénzből indokolt esetben támogatást nyújtunk a
rászorulóknak.
Problémák, okok, amelyek a hátrányos helyzetet kialakíthatják:
Családokban
 munkanélküli szülők, ebből adódó állandó anyagi nélkülözés
 tartósan beteg szülők
 káros szenvedélyekkel élő szülők
 rossz életvitel a családban
 nem megfelelő lakhatási körülmények
 csonka család/válás után gyermeküket egyedül nevelő szülők
 érzelmi sivárság.
Gyermekeknél
 tartós betegséggel való együttélés
 látható elhanyagoltság
 szeretetteljes érzelmi háttér hiánya, kötődési zavarok
 szülői terror, lelki bántalmazás
 serdülőkor problémái ( depresszió, csavargás, alkohol, dohányzás, drog )
Elsődleges feladat a prevenció, a megelőzés. Ehhez ismernünk kell a gyermek személyiségét,
családi körülményeit. A beszélgetések, az őszinte érdeklődés, az intuíció, a megértés mind-mind
hozzátartoznak a személyiségzavarok leküzdéséhez. A prevenció részeként próbálunk az iskola
falain belül sokszínű szabadidős programokat felkínálni.
A GYIV-felelős kapcsolatrendszere
Belső: a gyermekvédelemmel kapcsolatos információkról rendszeresen tájékoztatja az igazgatót,
 rendszeres munkakapcsolatban áll az általa „felvett” gyermekek osztályfőnökeivel,
 a gyermekvédelmi felelős feladatkörét, az iskola többi pedagógusával való
kapcsolattartását munkaköri leírása tartalmazza.

1.11. A tanulói felvételi, átvételi kérelmek teljesítésének – az Nkt.-ben foglalt
előírások keretein túli – sorrendjére vonatkozó helyi szabályokat
A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés
alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a
beíratás napjától kezdve gyakorolhatja.
A felvételi eljárás részletes szabályait iskolánk házirendje tartalmazza.
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Belépés az iskolába:
 az iskola minden körzetből, megyéből fogad tanköteles korú és azt meghaladó
gyermekeket is,
 minden osztályban folyamatos a beiratkozás, tekintettel a problémás szituációkra, az
egyéni esetekre.

1.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai
tervet
1.12.1. A laikus elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítatásának célja










A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát
Ismerjék fel a vészhelyzeteket
Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit
Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat
Az életkori sajátosságoknak megfelelő segélynyújtással, élettannal, anatómiával
kapcsolatos alapfogalmak megismerése
Képességfejlesztés
A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és működésébe
Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni
Alakuljon ki együttműködés az iskola és a mentőszolgálat között

1.12.2. Képességfejlesztés
A pedagógiában jártas emberek számára ma már egyértelmű, hogy a tényanyag oktatása mellett
elengedhetetlen a képességek kialakítása és fejlesztése. Képesség alatt az egy bizonyos típusú
vagy tartalmú tevékenység elvégzésére való egyéni felkészültséget értjük. Két nagy részre
tagoljuk, a szaktudás alatt a diszciplináris tájékozottságot és rutint értjük, míg a kompetencia alatt
a természetes közegben, természetes könnyedséggel elsajátítható és alkalmazható tudást. Az
alábbi kompetenciák fejlesztését tűztük ki célul:





Probléma felismerés;
Gyors és szakszerű cselekvés
Embertársaink iránti érzékenység;
Bajba jutottakkal szembeni együttérzés;

1.12.3. A laikus elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítatásának terve
Szám

1.

Cím

Az elsősegély
nyújtás

Téma

Az
elsősegélynyújtás
fogalma,

Szemléltetés,
gyakorlat,
irodalom
képek, DVD

Szakkifejezés

Elsősegélynyújtás,

Tantárgyi
kapcsolat

Szüks.
eszközök
Számítógép és
projektor vagy
írásvetítő,DVD
lejátszó

Elsősegély-nyújtási
kötelezettség,
A segítségnyújtás
fokozatai
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2.

Vérzések

A vérzések Vérzések anatmómiai ábra,
típusai,
számítógépes
ábrák;

Hajszáleres vérzés, Biológia: az
vénás vérzés,
ember
artériás vérzés,
keringési
artériás
szervrendszere
A vérzéscsillapítás
nyomópont,
artéria,
lehetőségei, Fül-,
Gyak.: fedőkötés
véna, hajszálér,
orr-, szájvérzés,
készítése,
fedőkötés,
Egyszerűbb kötözési nyomókötés
módok
készítése, fejkötés nyomókötés
készítése;
Irod.: Internet
szakkönyv
Szeml.: imitátor;

3.

Légutak

Szabad légutak
vizsgálata, légúti
akadályok
Irod.: szakkönyv
eltávolítása, szabad
légutak biztosítása

Hármas érzékelés, Biológia: az
fej hátraszegés,
ember légzési
Heimlich-féle
szervrendszere
műfogás, Rautekféle műfogás, stabil
oldalfektetés
Helyszínbiztosítás, Szeml.: imitátor; Helyszínbiztosítás,
betegvizsgálat,
eszméletlen,
állapot stabilizálás, Gyak.:
reflexek,
mentőhívás
helyszínbiztosítás, légzésvizsgálat,
stabil oldalfektetés, keringésvizsgálat,
stabil oldalfektetés
mentőhívás;

4.

Utcai balesetek

5.

Mozgásszervek A csontrendszer
sérülései, ellátásuk
sérülései

Irod.: szakkönyv
Szeml.: imitátor,
számítógépes
ábrák, képek;

Törés, ficam,
rándulás, nyílt
törés, zárt törés

Biológia: az
ember
vázrendszere

Gyak.: kéz
kötözése
háromszögletű
kendővel

6.

7.

Égési sérülések

Mérgezések

Égési sérülések
típusai, égési
sérülések ellátása,
népi babonák az
égési sérülések
ellátására
Mérgezések
fogalma,
gázmérgezések,
gyógyszermérgezés,
alkoholmérgezés

Irod.: szakkönyv
Szeml.: digitális
képek, imitátor
Gyak.: fedőkötés

Elsőfokú égés,
Biológia: az
másodfokú égés, ember
harmadfokú égés, kültakarója
negyedfokú égés,
folyadékvesztés

Irod.: szakkönyv 3
Szeml.:
Mérgezés, szénszámítógépes
monoxid, szénanimáció
dioxid,
hemoglobin, metilGyak.: szituáció alkohol, etilalkohol
Irod.: szakkönyv 3

8.

9.

Vegyszer okozta Vegyi anyagok a
háztartásokban,
sérülések
vegyi anyagok a
borön, vegyi
anyagok a
tápcsatornában

Az Országos
Mentőszolgálat

Szeml.: digitális
képek

Sav, lúg, sósav,
kénsav,
salétromsav,
Gyak.: szimuláció akkumulátorsav,
vízkooldó, hypo
Irod.: szakkönyv 3

Anatómiai
ábra,
számítógép és
projektor,
Betadine, mulllap, mull-pólya

Mull-lap,
polifoam vagy
takaró

Polifoam vagy
takaró

Háromszögletű
kendő,
Betadine, mulllap, mull-pólya,
számítógép és
projektor

Számítógép ás
projektor, mulllap, mull-pólya,
Betadine

Biológia: az Számítógép és
ember emésztő projektor
szervrendszere
Kémia: szénmonoxid, széndioxid,
alkoholok
Biológia: az Számítógép és
ember
projektor
kültakarója, az
ember emésztő
szervrendszere
Kémia: savak
és lúgok,
kémhatás

Szeml.:
számítógépes
ábrák
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10.
11.

12.

13.
14

szervezeti
felépítése
Magyarország
mentőtörténelme
Központi
Irányító Csoport
munkája
Mentőautók
felszereltsége
Gyakorlati
számonkérés
Elméleti
számonkérés

Szeml.: látogatás a
Mentőmúzeumban
Szeml.: látogatás a
Központi Irányító
Csoportnál
Szeml.: egy
mentőautó
megtekintése
Segélynyújtási
szituációk
Feladatlap és záró
kérdőív kitöltése

1.12.4. A témakörök feldolgozása ( adaptált program: AKG + Központi Mentőszolgálat)

1.13. A tanulmányok alatti vizsga és az alkalmassági vizsga szabályai
A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők:
a) javítóvizsga
b) osztályozó vizsga
c) különbözeti vizsga
d) pótló vizsga

1.13.1 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend






A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni,
azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint
az intézmény honlapján közzétesz.
A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről (cím, épület, terem
száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a
vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három
évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet
vizsgázni.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó
vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon történik,
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az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló,
valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozó vizsga napján a
tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg.
A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli
tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan
megtekinthetők
A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított
valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság
szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.

Vizsgaforma, vizsgarészek
- szóbeli vizsga
- írásbeli vizsga
1.13.2 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.
3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság
előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki
a tanulót előzőleg tanította.
4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen
kell lennie.
6. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására
legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja
megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat
vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg
nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a
vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni,
mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell
adni, annak megismétlésére.
10. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
11. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
12. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
13. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
14. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
15. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés
(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A
tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a
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vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet
jegyzőkönyvbe kell venni.
16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.
17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott
záradékokkal be kell vezetni.
18. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

1.14. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Elvárások a diáksággal szemben:
Az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított viselkedési és gondolkodási műveletek
segítségével kreatívan – önállóan is – képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére,
fejlesztésére, vagyis alapismeretük nyitott és alkalmazható legyen a hétköznapi életükben,
továbbtanulásukban egyaránt.
Legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, verbális
kommunikáció, viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló,
teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző:
 önmaga és környezete elfogadása,
 színvonalas alapműveltség, nyitott sokoldalúság
 egymás tisztelete, mások érdekeinek megbecsülése
 a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás
 etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség.
Éljenek az alkotás lehetőségével, mivel a tanítás-tanulás folyamatában módjuk van egyedi
tanulói elgondolások, ötletek, találmányok, alkotások (vers, próza, matematikai elgondolás stb.)
kivitelezésére.
Törekedjenek az iskolai értékrend és normák megismerésére, elsajátítására, megtartására.
Legyenek képesek önmaguk és mások munkájának mérlegelő megítélésére, legyen reális
véleményük, meghatározott állásfoglalásuk.
Véleményük legyen nyílt, jobbító szándékú.
A meghatározott órakeretben, a megválasztott tananyaggal és tankönyvi tartalommal, adekvát
módszerekkel alakuljon ki a tanulókban képességeiknek megfelelően:
 a megfigyelés-centrikus gondolkodás,
 a memorizálás, az ismeretek felidézésének képessége, az emlékezet (memoriterek,
versek, dalok, idézetek, szabályok megtanulásával),
 komplex látásmód,
 fokozott beszéltetéssel (leírás, elmondás, elbeszélés, párbeszéd, szerepjáték) a helyes
kommunikáció, előadásmód,
 az összehasonlítási, ok-okozati, a viszonyítási lés bizonyítási vagy cáfolási képesség,
 a csoportosítási, rendszerezési képesség,
 a kiemelés, az általánosítás, az indoklás, az ítéletalkotás és következtetés képessége,
 a kreativitás,
 az együttes tevékenységrendszer (a teamban való munkálkodás)
 az egyéni képességek kibontakoztatása differenciált feladatok, programok
megoldásával,
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a tanár-diák kapcsolatok, a tantárgyi kötődés, attitűd.

Az iskola fontos feladatának tekinti tanulói teljesítményének folyamatos ellenőrzését,
értékelését, amely információszerzés a tanuló fejlődéséről. A teljesítmény értékelésénél
figyelembe vesszük a tantervben leírtakat, de legalább ekkora súllyal számítjuk bele a gyermek
egyéni képességeit, előmenetelét.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei
 A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt tanulmányi
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik
 A követelmények teljesítését nevelők a tanulók és közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bíráljuk el. A 4-8. évfolyamon minden
tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a
tanulóknak.
 Ha a tanuló a tanév végén egy vagy több ( max. 4 ) tantárgyból szerez elégtelen
osztályzatot , a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet a
nevelőtestület hozzájárulásával.
 A tanuló részére engedélyezhető az évfolyam megismétlése akkor is, ha esetleg felsőbb
évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, a szülő kérésére az iskola
igazgatója dönt. A szülő kérésére a 4-8. évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam
megismétlését.
 Az 1-3. évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban
az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet
mulasztott.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy, vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,
 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 % -át meghaladja – és a
nevelőtestület engedélyezi – júniusban, vagy pedig augusztus hónapban osztályozó
vizsgát tehet,
 magántanuló volt.
A mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a
következők:






1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol,
5. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, angol, matematika, történelem és
állampolgári ismeretek, természetismeret, informatika
 6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, angol, matematika, történelem és
állampolgári ismeretek, természetismeret, földrajz, informatika
 7. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, angol, matematika, történelem és
állampolgári ismeretek, biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika
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 8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, angol, matematika, történelem és
állampolgári ismeretek, biológia és egészségtan, földrajz, fizika, kémia, informatika
A 2010/2011. tanév végétől évfolyamismétlésre kell kötelezni mindazokat a diákokat (a
2., 3., 4. évfolyam végén is), akik az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítették.
Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek,
munkáját osztályfőnöke az év végén szöveges formában értékeli a tanuló részére kiadott
iskolalátogatási bizonyítványon.

1.15. Erkölcstan tantárgy értékelése, minősítése

A köznevelési törvényben meghatározott erkölcstan órát vagy az ehelyett választható az
egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás az 1.
és 5. évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben lehet meg
szervezni, heti egy órában.
Az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett
szabadon választható hit és erkölcstan óra mindennapos kötelező tanórai foglalkozás.

Erkölcstanóra
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8.
évfolyamain az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik, az új
kerettantervek szerint heti 1 órában, egyelőre az első és az ötödik évfolyamokon.
Az általános iskola alsó tagozatán (1-4) az erkölcstan tantárgyat tanító
szakképzetséggel rendelkező pedagógus taníthatja.
Az általános iskola 5-8 évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a
tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy
az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás
pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította az erkölcstan
oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.
Szülők, tanulók joga a választáshoz
Véleményünk szerint sérti a tanuló személységi jogát, ha a szülő gyermeke megkérdezése és
írásos beleegyezése nélkül választhat, illetve dönthet a kerettantervben meghatározott
erkölcstan óra és a különböző egyházak által felkínált un. hit-órák közül.
ENSZ Gyermekjogi egyezmény 14. cikk szerint:
1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a gyermek jogát a gondolat-, a
lelkiismeret- és a vallásszabadságra.
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2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben, a
gyermek törvényes képviselőinek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermeket e jogának
gyakorlásában képességei fejlettségének megfelelően irányítsák.
3. A vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának szabadságát csak a törvényben
megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a közbiztonság, a közrend, a
közegészségügy, a közerkölcs, vagy mások alapvető jogai és szabadságai védelmének
érdekében szükségesek.
A köznevelési törvény szerint a tanuló joga:
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez
való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa,
-

vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását,

-

válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
továbbá pedagógusok közül.

A szülők joga és kötelessége, hogy gyermeküket jogainak gyakorlásában képességei
fejlettségének megfelelően irányítsák, de a vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának
szabadságát nem korlátozhatják.

Az erkölcstan órák szervezése
Felmérés
A tantárgyválasztást szabályozó miniszteri rendelet értelmében az általános iskolának minden
év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit és erkölcstan
órán, vagy kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.
Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől
kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem
cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.
Tájékoztatás
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, illetve azokról a hittanórákról, amelyekből a
tanulók választhatnak
A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy az erkölcstan tantárgyat előreláthatóan melyik
pedagógus fogja oktatni. Tájékoztatni kell továbbá a szülőket, hogy melyik vallási felekezet
fog hit- és erkölcstanoktatást szervezni az adott iskolában.

Értékelés, minősítés, buktatás
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Jogszabály értelmében a szabadon választott erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan tanórai
foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Az erkölcsi nevelés eredményessége
Az új Nemzeti alaptanterv szerint: az erkölcsi nevelés a minden gyermekben jelenlévő erkölcsi
érzék fejlesztését jelenti; Fejleszti a tanulók problémaérzékenységét, erősíti becsület- és
igazságérzetüket, és megtanít a lelkiismeretünket nyugtalanító erkölcsi dilemmák
tudatosítására, elfogulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére.
Az „erkölcstanoktatás” alapvető feltétele az iskolai környezet és a pedagógusok példamutató
magatartása.

Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért alapítvány, mint a Vadaskert Általános Iskola fenntartója
az intézmény Pedagógiai Programját a 2013. március 28-i kuratóriumi ülésén megvitatta és
elfogadta
Budapest, 2013. március 28.
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